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Voorwoord
OmKawasaki-voertuigen zo efficiënt mogelijk

te kunnen verzenden, worden ze gedeeltelijk
gedemonteerd voordat ze worden verpakt.
Aangezien sommige gedemonteerde onderde-
len een directe invloed hebben op de be-
trouwbaarheid en veiligheid is het bijzonder
belangrijk dat het voertuig voorafgaand aan
de verkoop zorgvuldig wordt gemonteerd en
voorbereid. Een correcte montageprocedure
voorkomt nodeloze problemen met de garantie
en bevordert het vertrouwen van de klant in
Kawasaki en zijn Kawasaki dealers.
In deze montage- en voorbereidingshandlei-

ding worden de volgende procedures voor de
Kawasaki KX250F stap voor stap uitgelegd.

1. Uitpakken
2. Montage
3. Voorbereiding

De verkopende dealer draagt de volledige
verantwoordelijkheid voor wijzigingen vooraf-
gaand aan de verkoop. Raadpleeg uw ser-
viceklapper voor eventuele servicebulletins met
details van door de fabrikant voorgeschreven
wijzigingen (speciale claims) die moeten wor-
den aangebracht voordat het voertuig kan
worden verkocht.
Waar u de volgende symbolen tegenkomt

moet u letten op hun instructies! Zorg altijd voor
een veilige uitvoering van onderhoudswerkza-
amheden.

GEVAAR
GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie
aan die zal resulteren in ernstig of fataal
letsel indien de situatie niet wordt ver-
meden.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke
situatie aan die kan resulteren in ern-
stig of fataal letsel indien de situatie niet
wordt vermeden.

VOORZICHTIG
LETOP geeft een gevaarlijke situatie aan
die kan resulteren in licht of middelmatig
letsel indien de situatie niet wordt ver-
meden.

KENNISGEVING
OPMERKING wordt gebruikt om zaken
aan te geven die geen verband houden
met persoonlijk letsel.

OPMERKING
○Dit symbool biedt tips voor een efficiëntere of
eenvoudigere bediening.

Hoewel al het mogelijke is gedaan om deze
uitgave zo compleet en nauwkeurig mogelijk te
maken, stelt Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
zich niet aansprakelijk voor onnauwkeurige of
ontbrekende gegevens. Alle procedures en
gegevens kunnen zonder voorafgaande ken-
nisgeving worden gewijzigd.

© 2009 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Juli, 2009
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Uitpakken
De kist openen

WAARSCHUWING
Kisten hebben scherpe randen en kun-
nen spijkers of schroeven bevatten die
snijwonden en letsel kunnen veroor-
zaken. Draag bij het uitpakken altijd
handschoenen, werkschoenen en oog-
bescherming om letsel te voorkomen.

WAARSCHUWING
De stalen kistpanelen en sluitmaterialen
hebben scherpe randen. Draag bij het
uitpakken altijd handschoenen, werk-
schoenen en oogbescherming om letsel
te voorkomen.

•Zorg voor een vrije ruimte van 6 vierkante me-
ter om uzelf voldoende werkruimte te geven.
• Plaats de kist rechtop op zijn basis.• Verwijder de kartonnen verpakking.•Maak de banden los waarmee het voorwiel
vastzit aan de kist en verwijder het voorwiel.
• Verwijder het stuur, het voorspatbord en de
doos met onderdelen.

KENNISGEVING
Wees voorzichtig dat u bij het verwij-
deren van de transportbeugel deze niet
op de benzinetank of andere onderdelen
laat vallen, om krassen te voorkomen.

•Verwijder de transportbouten (D = 8, L = 12)
om de transportbeugel te demonteren en
werp deze weg.

A. Bouten (D = 8, L = 12)
B. Transportbeugel

•Verwijder alle bouten en schroeven en verwij-
der de bovenkant en de zijkanten van de kist.
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Onderdelencontrole
•Open de doos met onderdelen en controleer de onderdelen aan de hand van de illustraties. Het kan
zijn dat er kleine verschillen zijn tussen deze illustraties en de onderdelen. In de volgende tabellen,
onder opmerkingen, is D de diameter in millimeters, en L de lengte in millimeters.
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Nr. Onderdeel Hoe-
veelheid Opmerkingen

1 Stuur met greep 1 RENTHAL
Stuurklem 2
Klembout, met flens 4 D = 8, L = 35
Stuurbekleding 1 RENTHAL
Klem, hoofdcilinder 1
Klembout, hoofdcilinder, met flens 2
Klem, koppelingshendel 1
Klembout, koppelingshendel 2
Schroef, noodstopschakelaar 1 D = 3, L = 14
Klem, noodstopschakelaar 2
Bedradingsband, noodstopschakelaarbedrading 2 L = 100
Ventilatieslangetje brandstoftank 1 L = 300

2 Voorwiel 1
Asklembout voor, links en rechts 3 D = 8, L = 40
Voorasmoer 1 D = 18
Askraag, links & rechts 2 L = 27,5
Dop, askraag 2 Kunststof
Voorspatbord met kragen 1
Flensbout met ring 4 D = 6, L = 20

3 Voornummerplaat 1
Flensbout met ring, nummerplaat 1 D = 6, L = 12
Zijstandaard 1
Gereedschap, sleutel, bougie 1
Gereedschap, sleutel, spaakventiel 1

4 Instructieboekje 1
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Reserveonderdelen

•Deze onderdelen en bijbehorende onderdeelnummers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd, afhankelijk van het modeljaar.

Nr. Onderdeel Hoeveel-
heid Onderdeelnummer

1 Pakking, cilinderkop, T = 0,65 2 11004–0079
2 Pakking, kleppendeksel 2 11061–0350
3 Pakking, cilinderbasis, T = 0,37 2 11061–0357
4 Pakking, uitlaatpijp 2 11061–0027
5 Pakking, binnenste koppelingsafdekking 2 11061–0361
6 Pakking, buitenste koppelingsafdekking 2 11061–0362
7 Pakking, ontstekingsmagneetdeksel 2 11061–0363
8 Pakking, demper, D = 53, L = 32 2 11061–0354
9 Sproeiernaald 1 16187–0264
10 O-ring, waterpomp 2 92055–520
11 Hoofdsproeier, nr. 182 1 92063–1377
12 Hoofdsproeier, nr. 188 1 92063–1379
13 Luchtsproeier, nr. 42 1 92064–1141
14 Luchtsproeier, nr. 48 1 92064–1143
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Montage
Stuur
•Breng 2-taktolie aan op het montagegedeelte
rond de gasgreep op het stuur.
•Monteer de gasgreep op het stuur en steek
het stuur volledig in de greep.

A. Gasgreep
B. Breng 2-taktolie aan

•Plaats het stuur op de stuurhouders.•Monteer de stuurklemmen.•Monteer de klembouten.

A. Stuur
B. Stuurhouders
C. Stuurklemmen
D. Klembouten (D = 8, L = 35)
E. Schaalverdeling
F. Vooruit

•Voordat u de bouten vastdraait, moet u de
stand van het stuur controleren aan de hand
van onderstaande afbeelding.

A. Stuurklem
B. Lijn het midden van de stuurbrug

uit met het midden van de
stuurhouders.

C = D De schaalverdeling moet aan beide
zijden even breed zijn.

•Zet de klembouten voor en achter gelijkmatig
vast met het juiste aanhaalmoment.
Aanhaalmoment :

25 Nm (2,5 kgf·m)

•Zorg dat de opening tussen de stuurhouder
en de klem aan de voor- en achterzijde onge-
veer gelijk is.

A. Vooruit
B. Opening
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Complete gashendel
•Schuif de stofafdekking van het gaskabelhuis.• Stel de stand van de gasgreep zo af dat de
verbindingslijn van het gaskabelhuis verticaal
op het stuur staat.
• Zet de bevestigingsschroeven vast met het
juiste aanhaalmoment.
Aanhaalmoment :

3,8 Nm (0,4 kgf·m)

•Open en sluit de gasgreep en controleer of
deze goed werkt.
• Plaats de stofafdekking terug.

A. Stofafdekking
B. Gaskabelhuis
C. Verbindingslijn
D. Schroeven
E. Gasgreep

WAARSCHUWING
Als de gasgreep het uiteinde van het
stuur raakt, zal het moeilijk zijn de gas-
hendel te draaien en bestaat de kans
dat deze bij loslaten niet volledig terug-
draait, wat een ongeluk kan veroorzaken
met ernstig of dodelijk letsel als gevolg.
Duw de gasgreep niet zo ver op het
stuur dat de binnenzijde van de greep
het uiteinde van het stuur raakt.

Hoofdcilinder voorrem
•Monteer de hoofdcilinder met de klem en bou-
ten op het stuur zoals weergegeven.

A. Hoofdcilinder voorrem
B. 185 mm
C. Horizontale lijn van frame
D. Lijn de dop van de reservetank uit met

de horizontale lijn van het frame

•Zorg dat de klem van de hoofdcilinder wordt
gemonteerd met het merkteken “UP” naar bo-
ven.
• Zet eerst de bovenste klembout en vervol-
gens de onderste vast met het juiste aanhaal-
moment.
Aanhaalmoment :

8,8 Nm (0,90 kgf·m)

A. Bouten
B. Merkteken UP (bovenzijde)
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Koppelingshendel
•Monteer de koppelingshendel met de klem en
bouten (D = 5, L = 16) op het stuur zoals
weergegeven.
• Zet de klembouten vast.

A. Koppelingshendel
B. 170 mm
C. Klem
D. Bouten
E. Horizontale lijn van frame
F. 30°±5°

Noodstopschakelaar
•Bevestig de klemmen aan de noodstopscha-
kelaar.
•Monteer de noodstopschakelaar tussen de
greep en de koppelingshendel en zet de
schroef vast.
• Bevestig de noodstopschakelaarbedrading
aan het stuur met de bedradingsbanden (L =
100).

A. Noodstopschakelaar
B. Klemmen
C. Schroef
D. Bedradingsbanden (L = 100)
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Ligging van kabels en bedradingen
•Controleer of de ligging van de kabels, bedradingen en slangen juist is.

A. Gaskabels
B. Bedradingsbanden
C. Noodstopschakelaarbedrading
D. Startkabel
E. Koppelingskabel

Voorspatbord
•Verwijder de bouten (D = 8, L = 30) om de
transportbeugel van de vooras te verwijderen
en doe ze weg.
• Til de machine van de bodem van de kist af
en ondersteun de machine met een geschikte
standaard of krik om het voorspatbord en wiel
aan te brengen.
•Doe de bodem van de kist weg.
•Draai de rechterasklembout los en verwijder
de vooras. A. Bouten (D = 8, L = 30)

B. Transportbeugel
C. Klembout (rechts)
D. Vooras

•Het voorspatbord bevat vier kragen.• Plaats het voorspatbord tussen de voorvork
en bevestig dit met vier bouten (D = 6, L =
20) met sluitringen aan de balhoofdbeugel.
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A. Voorspatbord
B. Bouten (D = 6, L = 20) met ringen

Voorwiel
Askraag:

OPMERKING
○Plaats het uitsteeksel op de dop in de groef
op elke kraag.

A. Kragen (L = 27,5)
B. Doppen
C. Breng vet aan

•Monteer de askragen (L= 27,5) en doppen op
beide zijden van de naaf van het voorwiel. De
kragen zijn identiek.
•Monteer de voorste asklembouten (D = 8, L =
40) (3).

A. Kraag (L = 27,5)
B. Dop
C. Asklembout (rechts)
D. Asklembouten (links)

Voorwielinstallatie
•Plaats het voorwiel in de voorvork.• Plaats de voorremschijf tussen de remblok-
ken.
• Plaats de vooras vanaf de rechterzijde vanaf
de rechterasbeugel.
• Draai de rechterasklembouten tijdelijk vast.• Zet de asmoer vast met het juiste aanhaalmo-
ment.
Aanhaalmoment voorasmoer:

78 Nm (8,0 kgf·m)

•Zet de linkerasklembouten geleidelijk vast
met het juiste aanhaalmoment.
Aanhaalmoment voorste asklembout:

20 Nm (2,0 kgf·m)

OPMERKING
○Draai de twee asklembouten beurtelings aan
om een gelijkmatig aanhaalmoment te waar-
borgen.
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A. Vooras
B. Kraag (L = 27,5)
C. Klembouten (rechts)
D. Voorasmoer
E. Kraag (L = 27,5)
F. Klembouten (links)

•Draai de rechterasklembouten los.• Voordat u de rechterasklembouten vastzet,
beweegt u de voorvork 4 tot 5 maal op en neer
zodat de rechtervorkpoot een neutrale posi-
tie op de as kan innemen. Trek niet aan de
remhendel wanneer u de vork op en neer be-
weegt.

OPMERKING
○Gebruik tijdens dit proces niet de voorrem om
te voorkomen dat de motorfiets gaat rollen.
Plaats een blok voor het voorwiel om te voor-
komen dat de motorfiets gaat rollen.

A. Beweeg de vork op en neer.
B. Blok

•Zorg dat de linker- en rechterpoot van de
voorvork evenwijdig aan elkaar lopen.
• Zet de rechterasklembouten geleidelijk vast
met het juiste aanhaalmoment.
Aanhaalmoment voorste asklembout:

20 Nm (2,0 kgf·m)

OPMERKING
○Draai de twee voorste asklembouten beurte-
lings aan om een gelijkmatig aanhaalmoment
te waarborgen.

WAARSCHUWING
De remhendel moet mogelijk enkele
malen worden aangetrokken om de rem-
blokken met de remschijf in aanraking
te laten komen, wat indien nagelaten
tot een grotere remafstand kan leiden
en een ongeluk kan veroorzaken met
ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Rijd
niet met de motorfiets tot een stevige
remhendelslag wordt bereikt door met
de hendel te pompen tot de remblokken
tegen de schijf komen.

Voornummerplaat
Stuurbekleding aanbrengen
•Breng de stuurbekleding aan op de stuurbrug
zoals weergegeven.

A. Stuurbekleding

•Plaats de voornummerplaat tussen de rem-
slang en de voorvork en steek de twee uit-
steeksels op de nummerplaat in de uitsparin-
gen in de balhoofdbeugel.
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A. Voornummerplaat
B. Uitsteeksels
C. Uitsparingen

•Bevestig de nummerplaat aan het balhoofd
met de flensbout (D = 6, L = 12) met sluitring.
• Bevestig de riem van de nummerplaat met
een vergrendeling op de stuurbekleding.

A. Bout (D = 6, L = 12) met ring
B. Riem van nummerplaat

Ventilatieslangetje brandstoftank
•Steek het ene uiteinde van het ventilatieslan-
getje in de brandstoftankdop en steek het an-
dere uiteinde in de opening van de stuur-
stang.

A. Brandstoftankdop
B. Ventilatieslangetje (L = 300)

Zijstandaard
Gebruik:
•Steek het vlakke uiteinde van de zijstandaard
in de achteras.

A. Zijstandaard

OPMERKING
○Start de motor niet en probeer niet met de
motorfiets te rijden als de zijstandaard is ge-
plaatst.

Remschijf schoonmaken
•Reinig de voor- en achterremschijven met
een olievrij oplosmiddel.

WAARSCHUWING
Een roestwerend middel dat aange-
bracht wordt op de remschijven ver-
groot de remafstand en kan een ongeluk
veroorzaken met ernstig of dodelijk
letsel als gevolg. Verwijder het roestwe-
rend middel met behulp van een olievrij
oplosmiddel.
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Voorbereiding
Luchtfilter
Luchtfilterelement inspecteren
Het schuimplastic filterelement op terreinmo-

dellen wordt in de fabriek geolied. Na verloop
van tijd zal het filter echter droog worden en de
werking ervan afnemen.
• Verwijder de bevestigingsbouten van het za-
del (links en rechts) (2) om het zadel te ver-
wijderen.

A. Bouten (D = 8, L = 16)
B. Zadel

•Controleer of het schuimplastic luchtfilterele-
ment goed is geolied.
• Als het schuimplastic luchtfilterelement droog
is, moet u de vleugelbout verwijderen en het
luchtfilterelement uitnemen.

A. Vleugelbout
B. Luchtfilterelement

•Neem het element uit de houder.

A. Luchtfilterelement
B. Houder

•Breng zoveel hoogwaardige luchtfiltero-
lie aan op het schuimplastic filterelement,
dat het verzadigd raakt. Zorg dat de olie
gelijkmatig over het element wordt aange-
bracht. Knijp overtollige olie uit, maar wring
het element niet uit, aangezien er hierdoor
scheurtjes in zouden kunnen ontstaan. In dit
geval is te veel olie minder erg dan te weinig.
Dep tot slot de binnenzijde van het element
met een papieren handdoek om overtollige
olie te verwijderen.
• Plaats het element terug in de houder en
breng een dikke laag universeel vet aan op
het lipje van het element en de zitting om een
volledige afdichting te garanderen.
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A. Breng vet aan.

•Breng het luchtfilterelement zo aan dat het
lipje omhoog wijst en de uitsteeksels op één
lijn liggen met de uitsparingen in het huis. Zet
de vleugelbout vast en zorg dat deze goed
aansluit en afdicht.

A. Lipje
B. Uitsteeksels
C. Uitsparingen

•Plaats de voorste haak van het zadel in een
lijn met het voorste aanhaakpunt op de brand-
stoftank om het zadel te bevestigen. Schuif
het zadel naar voren zodat eerst de middel-
ste haak en vervolgens de voorste haak in het
aanhaakpunt grijpt.

A. Zadel
B. Voorste haak
C. Voorste aanhaakpunt
D. Middelste haak
E. Middelste aanhaakpunt

•Bevestig de bevestigingsbouten van het za-
del (links en rechts).

Voorremvloeistof
Inspectie van vloeistofniveau van voor-
rem
•Houd het remvloeistofreservoir van de voor-
rem horizontaal en controleer of het vloeistof-
niveau boven de minimumniveaulijn staat.

A. Remvloeistofreservoir voorrem
B. Minimumniveaulijn

•Als het vloeistofniveau in het reservoir on-
der de minimumniveaulijn ligt, controleert u
op vloeistoflekkage in de voorremleidingen en
vult u het reservoir.
• Verwijder de dop en het membraan van het
reservoir en vul het reservoir tot aan de maxi-
mumniveaulijn met DOT4-remvloeistof.
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A. Remvloeistofreservoir voorrem
B. Maximumniveaulijn

WAARSCHUWING
Remvloeistof die verontreinigd is door
vocht of vuil, gemengd is of lucht be-
vat heeft een lager kookpunt waardoor
de effectieve werking van de rem kan
verminderen of de rem defect kan raken
en de rubber onderdelen aangetast kun-
nen worden, wat een ongeluk kan ver-
oorzaken met ernstig of dodelijk letsel
als gevolg. Gebruik oude remvloeistof
nooit opnieuw. Gebruik geen vloeistof
uit een verpakking die na gebruik niet
is afgesloten of die te lang onafgesloten
heeft gestaan. Meng geen twee typen en
merken vloeistof voor gebruik in de rem.
Laat de dop niet lange tijd van het reser-
voir af om te voorkomen dat er vocht in
de vloeistof terechtkomt. De remvloei-
stof niet verversen of bijvullen tijdens re-
gen of bij een krachtige wind.

KENNISGEVING
Remvloeistof kan gelakte oppervlak-
ken snel aantasten. Gemorste vloeistof
moet onmiddellijk worden weggeveegd.

•Bedien de remhendel verschillende malen.• Als er vering in lijkt te zitten kan het zijn dat er
lucht in de remleiding zit.
• Indien nodig moeten de voorremleidingen
worden ontlucht.
• Controleer tevens op vloeistoflekkage rond
de aansluitingen.
Ontluchten van voorremleiding
•Verwijder de dop en het membraan van het
reservoir en controleer of er voldoende vloei-
stof in het reservoir zit.

OPMERKING
○Het vloeistofniveau moet tijdens het ontluch-
ten verschillende malen worden gecontro-
leerd en naar behoeven worden bijgevuld.
Als het reservoir tijdens het ontluchten hele-
maal leegloopt, moet het ontluchten opnieuw
worden uitgevoerd vanaf het begin omdat er
lucht in de leiding is gekomen.

•Bevestig een doorzichtige plastic slang aan
het ontluchtingsventiel op de voorremklauw
en plaats het andere uiteinde van de slang in
een opvangbak.
• Pomp de remhendel met de dop van het re-
servoir af verschillende malen langzaam tot-
dat er vanuit de gaten aan de onderkant van
het reservoir geen luchtbellen meer opstijgen
in de vloeistof. Dit ontlucht de remleiding aan
de kant van de hoofdcilinder.
• Pomp de remhendel enkele malen totdat hij
hard aanvoelt en houd de hendel dan inge-
trokken terwijl het ontluchtingsventiel snel
open (tegen de klok indraaien) en dicht wordt
gedraaid. Laat de hendel dan los. Herhaal dit
totdat er geen lucht meer in de plastic slang
wordt gevoerd.

A. Houd de remhendel ingetrokken.
B. Draai het ontluchtingsventiel snel open

en dicht.
C. Laat de remhendel los.

•Controleer na het ontluchten van de leiding of
het vloeistofniveau tussen de maximum- en
minimumniveaulijn staat.
• Breng het membraan en de dop aan op het
reservoir.
• Draai het ontluchtingsventiel aan met het
juiste aanhaalmoment.
Aanhaalmoment :

7,8 Nm (0,80 kgf·m)

•Trap de rem enkele seconden krachtig in en
controleer op vloeistoflekkage rond de aan-
sluitingen.
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Remvloeistof achterrem
Inspectie van vloeistofniveau van ach-
terrem
•Houd het remvloeistofreservoir van de achter-
rem horizontaal en controleer of het vloeistof-
niveau boven de minimumniveaulijn staat.

A. Remvloeistofreservoir achterrem
B. Minimumniveaulijn

•Als het vloeistofniveau in het reservoir on-
der de minimumniveaulijn ligt, controleert u
op vloeistoflekkage in de achterremleidingen
en vult u het reservoir.
• Verwijder de dop en het membraan van het
reservoir en vul het reservoir tot aan de maxi-
mumniveaulijn met DOT4-remvloeistof.

A. Remvloeistofreservoir achterrem
B. Maximumniveaulijn

•Trek de remhendel verschillende malen aan.• Als er vering in lijkt te zitten kan het zijn dat er
lucht in de remleiding zit.
• Indien nodig moet de achterremleiding wor-
den ontlucht.
• Controleer tevens op vloeistoflekkage rond
de aansluitingen.
Ontluchten van achterremleiding
•Verwijder de dop en het membraan van het
reservoir en controleer of er voldoende vloei-
stof in het reservoir zit.

OPMERKING
○Het vloeistofniveau moet tijdens het ontluch-
ten verschillende malen worden gecontro-
leerd en naar behoeven worden bijgevuld.
Als het reservoir tijdens het ontluchten hele-
maal leegloopt, moet het ontluchten opnieuw
worden uitgevoerd vanaf het begin omdat er
lucht in de leiding is gekomen.

•Bevestig een doorzichtige plastic slang op het
ontluchtingsventiel op het achterremzadel en
breng het andere eind van de slang aan in
een vat.
• Pomp het rempedaal met de dop van het re-
servoir af verschillende malen langzaam, tot-
dat er vanuit de gaten aan de onderkant van
het reservoir geen luchtbellen meer opstijgen
in de vloeistof. Dit ontlucht de remleiding aan
de kant van de hoofdcilinder.
• Pomp het rempedaal enkele malen totdat hij
hard aanvoelt en houd het pedaal dan inge-
trapt terwijl het ontluchtingsventiel snel open
(tegen de klok indraaien) en dicht wordt ge-
draaid. Laat het pedaal dan los. Herhaal dit
totdat er geen lucht meer in de plastic slang
wordt gevoerd.

A. Houd het rempedaal ingedrukt.
B. Draai het ontluchtingsventiel snel open
en dicht.

C. Laat het rempedaal los.

•Controleer het vloeistofniveau na het ontluch-
ten van de leiding.
• Breng het membraan en de dop aan op het
reservoir.
• Draai het ontluchtingsventiel aan met het
juiste aanhaalmoment.
Aanhaalmoment :

7,8 Nm (0,80 kgf·m)

•Trap de rem enkele seconden krachtig in en
controleer op vloeistoflekkage rond de aan-
sluitingen.
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Koppelingshendel en -kabel
Inspectie van vrije speling in koppelings-
hendel
•Controleer of de koppelingshendel de in de
illustratie aangegeven vrije speling heeft.

Vrije speling in koppelingshendel:
8 – 13 mm

A. Koppelingshendel
B. Regelaar
C. 8 – 13 mm

•Als de vrije speling incorrect is moet deze
worden bijgesteld.
Bijstelling van vrije speling in koppe-
lingshendel
•Draai de stelinrichting zodanig dat de koppe-
lingshendel 8 – 13 mm vrije slag heeft.
• Als dit niet mogelijk is, moet u de stelinrichting
in het midden van de kabel als volgt gebrui-
ken.
•Draai de stelinrichting volledig naar binnen.• Schuif de stofafdekking van zijn plaats.•Draai de borgmoer in het midden (bovenzijde)
van de koppelingskabel los en draai aan de
stelinrichting totdat de speling van de koppe-
lingshendel 8 – 13 mm bedraagt.

A. Regelaar
B. Borgmoer
C. Stofafdekking

•Zet de borgmoer vast en schuif de stofafdek-
king weer op zijn plaats.

OPMERKING
○Start na het afstellen de motor en controleer
of de koppeling niet slipt en goed ontkoppelt.
○Gebruik voor kleine correcties de stelinrich-
ting bij de koppelingshendel.

Warmstarthendel en -kabel
Vrije slag van warmstarthendel inspec-
teren
•Schuif de stofkap van de koppelingshendel
naar achteren.
• Controleer of de warmstarthendel de in de
afbeelding aangegeven vrije slag heeft.
Vrije slag van warmstarthendel:

0,5 – 1,0 mm

•Als de vrije speling incorrect is moet deze
worden bijgesteld.
Vrije slag van warmstarthendel afstellen
•Draai de borgmoer in het midden (bovenzijde)
van de warmstartkabel los.
• Draai de stelschroef in het midden van de
warmstartkabel tot de juiste hendelspeling is
bereikt en draai vervolgens de borgmoer vast.
• Schuif de stofafdekking terug op zijn plaats.



VOORBEREIDING 19

A. Warmstarthendel
B. Regelaar
C. Borgmoer
D. 0,5 – 1,0 mm
E. Stofafdekking koppelingshendel

Aandrijfketting
Inspectie van kettingspanning en
wieluitlijning
•Zet de machine op de zijstandaard.• Zorg ervoor dat de aandrijfketting de gespe-
cificeerde speling heeft en dat de linker- en
rechterinkepingen op dezelfde merktekens of
punten zitten op de linker- en rechterkant van
de zwaaiarm.

WAARSCHUWING
Een onjuiste uitlijning van het wiel heeft
abnormale bandenslijtage tot gevolg en
kan leiden tot gevaarlijke situaties. Let
er op dat het wiel correct uitgelijnd is.

•Hef het achterwiel van de grond en draai het
rond om te bepalen waar de ketting het strakst
gespannen is (aangezien de ketting ongelijk-
matig afslijt).
• Druk de aandrijfketting in het midden van
het bovenste kettingpart omhoog om de ket-
tingspeling te meten. De afstand tussen de
ketting en de achterbrug (aan de kant van de
kettingglijstrips) moet 52 – 58 mm zijn.

Kettingspeling:
52 – 58 mm

A. 52 – 58 mm

•Stel de aandrijfketting opnieuw af als de spe-
ling niet meer voldoet aan de specificatie.

WAARSCHUWING
Een gebroken of losgesprongen ketting
kan vastlopen in het motortandwiel of
het achterwiel blokkeren, waardoor de
machine ernstig beschadigd kan raken
en u de controle over de machine kunt
verliezen. Controleer de ketting op be-
schadiging en juiste afstelling.

Bijstelling van de kettingspeling
•Verwijder de splitpen en draai de moer van de
achteras los.
•Draai de borgmoeren van de kettingspanners
links en rechts los.

A. Moer van achteras
B. Kettingspanbout
C. Borgmoer van kettingspanner
D. Merktekens
E. Inkeping
F. Splitpen
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•Als de ketting te los zit, draai dan de ket-
tingspanbouten links en rechts gelijkmatig uit.
• Als de ketting te strak zit, draai dan de ket-
tingspanbouten links en rechts gelijkmatig in.
•Draai beide kettingspanbouten gelijkmatig
totdat de ketting de juiste spanning heeft.
Om de ketting en het wiel correct uitgelijnd
te houden moeten de inkepingen van de
kettingspanners in één lijn liggen met de
merktekens aan beide zijden van de achter-
brug.

OPMERKING
○De wieluitlijning kan ook worden gecontro-
leerd met een rei of draad.

•Draai de borgmoer van beide kettingspanners
aan.
•Draai de achterasmoer aan met het juiste
aanhaalmoment.
Aanhaalmoment :

108 Nm (11,0 kgf·m)

•Draai het wiel, meet de kettingspanning nog-
maals en stel deze indien nodig opnieuw af.
• Breng een nieuwe splitpen aan.

OPMERKING
○Als bij het insteken van de splitpen de openin-
gen in de moer niet op één lijn liggen met het
gat in de as moet de moer rechtsom naar het
volgende uitlijnpunt worden aangedraaid.
○Deze moet binnen 30 graden zitten.
○Draai de moer iets terug en trek deze dan op-
nieuw aan als de opening voorbij het dichtst-
bijzijnde gat gaat.

A. Splitpen
B. Rechtsom draaien

•Verbuig de splitpen over de moer.

A. Splitpen
B. Moer

WAARSCHUWING
Een loszittende asmoer kan een ongeluk
veroorzaken met ernstig of dodelijk let-
sel als gevolg. Trek de asmoer met het
juiste koppel aan en let er op dat de split-
pen correct wordt gemonteerd.

•Controleer of de achterrem goed werkt.
Voorvork
Luchtdruk afstellen
De standaardluchtdruk in de voorvorkpoten is

atmosferisch. Aangezien de luchtdruk in de
vorkpoten toeneemt bij normaal gebruik, be-
weegt de vork tijdens het gebruik steeds stug-
ger.
• Hef het voorwiel van de grond met behulp van
een krik (speciaal gereedschap).
• Verwijder de schroef op beide basiskleppen
van de voorvork om de luchtdruk gelijk te ma-
ken. Breng de schroeven vervolgens weer
aan.

A. Luchtdrukaflaatschroef
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Compressie demping afstellen
•Controleer de stand van de stelschroeven
voor ingaande demping aan de bovenzijde
van de vorkbuizen.

Standaard compressiedemping:
10 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

A. Stelschroef compressiedemping

•Draai de stelschroef met een platte schroe-
vendraaier om de ingaande demping in te
stellen. Stel de compressiedemping in op de
standaard stelpositie.

KENNISGEVING
De linker en rechter vorkpootmoeten ge-
lijkmatig worden ingesteld.

KENNISGEVING
Probeer niet om de stelschroef voor
compressiedemping vanuit de volledig
ingedraaide stand verder te draaien,
hierdoor kan het mechanisme bescha-
digd raken.

Instellingen voor ingaande demping

A. Volledig ingedraaide stand
(stelschroef volledig rechtsom gedraaid)

B. Zachter (linksom)
C. Harder (rechtsom)
D. Standaardinstelling

*: Aantal slagen linksom bruikbaar bereik: 22
klikken of meer.
Uitveerdemping afstellen
•Reinig de onderzijde van de vorkbuizen.• Verwijder de kappen aan de onderzijde van
de vorkbuizen.
•Controleer de stand van de stelschroeven
voor uitgaande demping aan de onderzijde
van de vorkbuizen.

Standaard uitveerdemping:
Voor Australisch model
9 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

Voor Europese en Braziliaanse modellen
8 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

A. Stelschroef uitveerdemping

•Draai de stelschroef met een platte schroe-
vendraaier om de uitgaande demping in te
stellen. Stel de uitveerdemping in op de stan-
daard stelpositie.
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KENNISGEVING
De linker en rechter vorkpootmoeten ge-
lijkmatig worden ingesteld.

KENNISGEVING
Probeer niet om de stelschroef voor
uitveerdemping vanuit de volledig in-
gedraaide stand verder te draaien, hier-
door kan het mechanisme beschadigd
raken.

Instellingen voor uitgaande demping

A. Volledig ingedraaide stand
(stelschroef volledig rechtsom
gedraaid)

B. Zachter (linksom)
C. Harder (rechtsom)
D. Standaardinstelling voor Australisch
model

E. Standaardinstelling voor Europese en
Braziliaanse modellen

*: Aantal slagen linksom bruikbaar bereik: 20
klikken of meer.
• Breng de kappen aan de onderzijde van de
vorkbuizen aan.

Achterschokdemper
Compressie demping afstellen
U kunt twee instellingen uitvoeren aan het

gasreservoir van de achterschokdemper.

• Controleer de stand van de stelschroeven
voor inveerdemping voor hoge en lage snel-
heid op het gasreservoir aan het bovenste
uiteinde van de achterschokdemper.

Standaard ingaande demping hoge snel-
heid:

Voor Australisch model
2 1/4 slagen uit (linksom vanuit volledig
ingedraaide positie)

Voor Europese en Braziliaanse modellen
2 slagen uit (linksom vanaf de volledig
ingedraaide positie)

•U kunt de ingaande demping voor hoge snel-
heid instellen door de stelschroef met een
sleutel volledig rechtsom te draaien voor de
meeste vering.
• Draai de stelschroef linksom om het dempen
te verminderen. Stel de inveerdemping voor
hoge snelheid in op de standaardstand.

A. Afsteller voor ingaande demping bij
hoge snelheid

B. Afsteller voor ingaande demping bij
lage snelheid
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KENNISGEVING
Probeer niet om de stelschroef voor
compressiedemping vanuit de volledig
ingedraaide stand verder te draaien,
hierdoor kan het mechanisme bescha-
digd raken.

Standaard ingaande demping lage snel-
heid:

Voor Australisch model
11 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

Voor Europese en Braziliaanse modellen
10 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

•U kunt de inveerdemping voor lage snelheid
instellen door de stelschroef met een schroe-
vendraaier volledig rechtsom te draaien voor
de meeste vering.
•Draai de stelschroef linksom om het dempen
te verminderen. Stel de inveerdemping voor
lage snelheid in op de standaardstand.

Instellingen ingaande demping voor
lage snelheid

A. Volledig ingedraaide stand
(stelschroef volledig rechtsom
gedraaid)

B. Zachter (linksom)
C. Harder (rechtsom)
D. Standaardinstelling voor Australisch
model

E. Standaardinstelling voor Europese en
Braziliaanse modellen

*: Aantal slagen linksom bruikbaar bereik: 19
klikken of meer.

Uitveerdemping afstellen
•Controleer de stand van de stelschroef voor
uitgaande demping aan de onderzijde van de
achterschokdemper.

Standaard uitveerdemping:

Voor Australisch model
11 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

Voor Europese en Braziliaanse modellen
10 klikken (linksom vanaf de volledig
aangedraaide positie)

A. Stelschroef uitveerdemping

•Draai voor het afstellen van de uitgaande
demping van de achterschokdemper met een
platte schroevendraaier de stelschroef aan
de onderzijde van de achterschokdemper.
Stel de uitveerdemping in op de standaard
stelpositie.

KENNISGEVING
Probeer niet om de stelschroef voor
uitveerdemping vanuit de volledig in-
gedraaide stand verder te draaien, hier-
door kan het mechanisme beschadigd
raken.
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Instelling van de uitgaande demping

A. Volledig ingedraaide stand
(stelschroef volledig rechtsom
gedraaid)

B. Zachter (linksom)
C. Harder (rechtsom)
D. Standaardinstelling voor Australisch
model

E. Standaardinstelling voor Europese en
Braziliaanse modellen

*: Aantal slagen linksom bruikbaar bereik: 22
klikken of meer.

Bandendruk
•Om vlekken te voorkomen door platte banden
tijdens het transport, worden de banden voor
de verzending te hard opgepompt. Stel de
spanning af op de gespecificeerde spanning
voor en achter en zorg ervoor dat de dopjes
goed worden aangedraaid.

Bandenspanning [bij koude banden]:
Voor: 100 kPa

(1,0 kgf/cm²)
Achter: 100 kPa

(1,0 kgf/cm²)

Brandstof

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan on-
der bepaalde omstandigheden explosief
zijn, wat ernstige brandwonden tot ge-
volg kan hebben. Rook niet. Zorg dat
de ruimte goed is geventileerd en ver-
mijd vlammen of vonken, inclusief appa-
ratuur met een waakvlam. Maak de tank
nooit helemaal tot de rand vol. Als de
tank helemaal tot de rand wordt gevuld,
kan de brandstof door warmte gaan uit-
zetten en door de ventilatieopeningen in
de tankdop ontsnappen. Controleer na
het tanken of de brandstoftankdop goed
gesloten is. Als benzine op de brand-
stoftank is gemorst, deze onmiddellijk
afvegen.

•Open de dop op de brandstoftank en contro-
leer op afval in de brandstoftank.
• Vul de brandstoftank met vier liter loodvrije
benzine.
•Gebruik benzine met het hieronder aangege-
ven minimaal octaangetal.

Voor Braziliaans model
Brandstof-
type Loodvrije benzine

(RON + MON)Bepaling
octaange-

tal
Octaangetal

2

Minimaal
getal 90

•Gebruik schone, verse loodvrije benzine met
een octaangetal dat gelijk of hoger is dan het
getal aangegeven in de onderstaande tabel.

Voor ander model dan Braziliaans model
Brandstof-
type Loodvrije benzine

Bepaling
octaan-
getal

Research-octaangetal (RON)

Minimaal
getal 95

• Sluit de dop op de brandstoftank en contro-
leer op lekken.
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Koelvloeistof

OPMERKING
○De koelvloeistof waarmee het koelsysteem
oorspronkelijk is gevuld, bestaat voor 50% uit
een permanent antivriesmiddel op basis van
ethyleenglycol; de vloeistof heeft een vries-
punt van –35°C en is groen van kleur.

Koelvloeistofniveau inspecteren
•Houd de motorfiets enigszins naar links zodat
de radiateurdop evenwijdig is met de grond.
• Verwijder de dop van de radiateur in twee
stappen.
•Draai de dop eerst linksom tot de eerste aan-
slag en laat de dop enkele seconden in deze
stand.
•Druk de dop vervolgens in, draai deze verder
in dezelfde richting en verwijder de dop.

A. Radiateurdop

•Controleer het koelvloeistofniveau in de radi-
ateur. De koelvloeistof dient tot de onderzijde
van de vulopening van de radiateur te reiken.

OPMERKING
○Controleer het koelvloeistofniveau bij koude
motor (kamertemperatuur of omgevingstem-
peratuur).

A. Koelvloeistofniveau
B. Vulopening

•Voeg, als het koelvloeistofniveau laag is,
koelvloeistof toe via de vulopening van de
radiateur, tot aan de onderzijde van de vulo-
pening.
• Breng de dop van de radiateur aan.
Motorolie (viertakt)
Vanwege het semi-dry sump smeersysteem

fluctueert het motoroliepeil dat het oliepeilglas
aangeeft, afhankelijk van de stand van de mo-
torfiets en het motortoerental waarbij de motor
wordt afgezet. Volg de procedures in Motoro-
lieniveau inspecteren nauwgezet om het juiste
motoroliepeil af te lezen.
Gebruik tijdens montage en voorbereiding de

onderstaande procedures om te controleren of
het motoroliepeil juist is.

OPMERKING
○De motor van deze machine is gevuld met
10W-40-olie uit de fabriek. NIET LEEG LA-
TEN LOPEN en het oliecarter voor gebruik
opnieuw vullen. Controleer olieniveau en of
de aftapplug goed is aangedraaid.

Aanhaalmoment olieaftapplug:
20 Nm (2,0 kgf·m)
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A. Olieaftapplug

•Controleer het oliepeil door de motorfiets op
de wielen te plaatsen en zowel van voren naar
achteren als van de ene naar de andere zijde
verticaal te houden. In deze positie moet het
oliepeil tussen de onderste en bovenste ni-
veaulijn naast het oliepeilglas staan.

OPMERKING
○Als u demotorfiets slechts enkele graden kan-
telt, kan dit grote invloed hebben op het olie-
peil dat het oliepeilglas aangeeft. Zorg dat de
motorfiets rechtop staat wanneer u het olie-
peil controleert.

Aanwezigheid vanmotorolie controleren
•Als u geen olie door het oliepeilglas kunt
zien, kantel de motorfiets dan een beetje
naar rechts totdat olie zichtbaar wordt en
zet de motorfiets vervolgens weer rechtop.
Als ook na ver kantelen geen olie te zien
is, verwijder dan de aftapplug om alle olie
uit de transmissie en het oliecarter te laten
lopen, plaats de aftapplug terug en voeg de
voorgeschreven hoeveelheid olie toe.
• Als u wel olie door het oliepeilglas ziet wan-
neer u de motorfiets kantelt, maar niet wan-
neer deze rechtop staat, moet u het oliepeil
controleren nadat de motor heeft gedraaid.

KENNISGEVING
Als de motor zonder olie wordt gedraaid
heeft dit ernstige schade tot gevolg.

Motorolieniveau inspecteren
•Nadat u hebt gecontroleerd of de motor olie
bevat, start u de motor en laat u deze en-
kele minuten stationair draaien. Schakel de
motor vervolgens uit. VOER HET TOEREN-
TAL VAN DE MOTOR NIET OP EN SCHA-
KEL DEZE NIET UIT BIJ EEN HOOG TOE-
RENTAL. Als u dit wel doet, kan een aan-
zienlijke hoeveelheid olie in de krukaskamer
en aan de bovenzijde terechtkomen, hetgeen
leidt tot een onjuiste waarde voor het oliepeil.
• Laat de motorfiets enkele minuten recht op de
wielen staan zodat de olie kan zakken. Con-
troleer terwijl de motorfiets verticaal staat het
motoroliepeil via het oliepeilglas, rechtsonder
op de motor. Het motoroliepeil moet tussen
de onderste en bovenste niveaulijn naast het
oliepeilglas staan.

A. Olieniveau peilglas
B. Bovenste niveaulijn
C. Onderste niveaulijn
D. Olievuldop
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•Als het oliepeil te hoog is, open dan de olie-
vuldop en verwijder de overtollige olie via de
olievulopening met behulp van een spuitje of
ander geschikt gereedschap.
• Als het oliepeil laag is, vul dan olie bij door
de olievulopening tot het juiste peil is bereikt.
Gebruik olie van hetzelfde merk en type als al
in de motor aanwezig is.
• Voordat u de dop terugplaatst, moet u de O
-ring vervangen door een nieuw exemplaar.

Aanbevolen motorolie
Castrol “Power 1 R4 Racing” SAE 5W-40

Type: API SG, SH, SJ of SL met
JASO MA, MA1 of MA2

Viscosi-
teit:

SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50

Capaci-
teit:

0,75 l

[als het filter niet is verwijderd]
0,80 l
[als het filter is verwijderd]

Mogelijk is een andere viscositeitswaarde
vereist voor de specifieke klimaatsomstandig-
heden in uw gebruiksomgeving.

OPMERKING
○Voeg geen chemische additieven toe aan de
olie. Oliën die voldoen aan bovenstaande
vereisten zijn volledig geformaliseerd en bie-
den voldoende smering voor zowel de motor
als de koppeling.

Gasgreep en -kabel
Inspectie van vrije speling in gasgreep
• Inspecteer de vrije speling in de gasgreep.
Als de vrije slag onjuist is, moet de gaskabel
worden afgesteld.

Vrije speling in gasgreep:
2 – 3 mm

•Controleer of de gasgreep soepel helemaal
open en sluit kan worden gezet en dat het
gas in alle standen van het stuur door de veer
wordt dichtgetrokken. Als de gasgreep niet
goed terugkeert, moet worden gecontroleerd
op ligging van de gaskabel, vrije speling in de
greep en beschadiging van de kabel. Smeer
vervolgens de gaskabel.

A. Gasgreep
B. 2 – 3 mm

• Laat de motor stationair draaien en draai het
stuur volledig naar rechts en links om te con-
troleren of het stationaire toerental niet veran-
dert. Als het stationaire toerental hoger wordt,
moet de vrije slag van de gasgreep en de lig-
ging van de gaskabels worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING
Rijden met de machine met verkeerd af-
gestelde, verkeerd liggende of bescha-
digde kabels kan resulteren in onveilige
situaties. Volg de aanwijzingen in de
onderhoudshandleiding om deze pro-
blemen te corrigeren.

Instelling van vrije speling in gasgreep
•Draai beide borgmoeren van de gaskabels
los en draai beide afstellers helemaal om de
gasgreep genoeg vrije ruimte te geven.
•Draai de regelaar van de deceleratiekabel
volledig uit totdat er geen vrije slag is wan-
neer de gasgreep volledig is gesloten. Draai
de borgmoer stevig vast.
• Draai de regelaar van de acceleratiekabel tot-
dat een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte is
verkregen. Draai de borgmoer stevig vast.
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A. Stelschroeven
B. Borgmoeren
C. Acceleratiekabel
D. Deceleratiekabel

Stationair toerental instellen
•Start de motor en laat deze goed warm-
draaien.
•Controleer het stationair toerental met de toe-
rentalmeter voor hoge nauwkeurigheid.
• Stel het stationaire toerental met behulp van
de stationairstelschroef in op 1.900 – 2.000
r/min.
Stationair toerental: 1.900 – 2.000 r/min

A. Stationairstelschroef
B. Toerentalmeter

•Open en sluit de gasgreep enkele malen om
te controleren of het stationair toerental bin-
nen het voorgeschreven bereik valt.
• Draai terwijl de motor stationair draait het
stuur naar beide kanten. Als door het bewe-
gen van het stuur het stationaire toerental
verandert moet de ligging en speling van de
gaskabel worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING
Rijden met een verkeerd liggende of be-
schadigde gaskabel kan tot gevaarlijke
situaties leiden. Let er op dat de gaska-
bel correct geleid en juist afgesteld is en
niet op een of anderemanier beschadigd
is.

KENNISGEVING
Deze motorfiets is alleen ontworpen
voor wedstrijdgebruik. Daarom bevat
de radiateur geen reservetank voor
koelvloeistof en geen ventilator. Als de
motor langdurig stationair loopt zon-
der een luchtstroom door de radiateur,
kan motorschade ontstaan vanwege
koelvloeistofverlies of oververhitting.
Rijomstandigheden die de motortempe-
ratuur verhogen, verkorten de tijd dat
stationaire loop mogelijk is zonder koel-
vloeistofverlies. Zulke omstandigheden
zijn bijvoorbeeld hoge omgevingstem-
peraturen, zanderig of modderig terrein
en andere situaties met hoge motorbe-
lasting bij lage snelheden. Daarnaast
kan de motor oververhit raken door ex-
treem veel warmdraaien voor het rijden
of door de motor in warme toestand na
een rit stationair te laten doorlopen.

•Controleer op lekkage uit de uitlaat en corri-
geer indien nodig.
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Controle van bevestigingsmiddelen
•De aangegeven aanhaalmomentwaarden zijn uitsluitend voor montage en voorbereiding. Zie de
betreffende onderhoudshandleiding voor een uitgebreidere lijst. Controleer voorafgaand aan de
verkoop het aanhaalmoment van alle bevestigingsmiddelen in de tabel. Controleer ook of elke
splitpen en borgveer op zijn plaats zit.
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Aanhaalmoment

Nr. Bevestigingsmiddel
Nm kgf·m

Op-
mer-
kin-
gen

Stuursysteem
1 Stuurklembout 25 2,5 AL
Rem
2 Klembout hoofdcilinder voor 8,8 0,90 S
3 Bevestigingsbout voorremklauw 25 2,5
4 Ontluchtingsventiel voorrem 7,8 0,80
5 Montagebout hoofdcilinder achter 9,8 1,0
6 Ontluchtingsventiel achterrem 7,8 0,80
Wiel
7 Voorasmoer 78 8,0
8 Voorasklembout (links en rechts) 20 2,0 AL
Vering
9 Klembout voorvork (boven) 20 2,0 AL, L
10 Klembout voorvork (onder) 20 2,0 AL
11 Montagemoer achterschokdemper (boven) 39 4,0
12 Montagemoer achterschokdemper(onder) 34 3,5
13 Moer van draaiarm-as 98 10,0
14 Moer trekstang achtervering 59 6,0 O
15 Moer tuimelaar achtervering 59 6,0 O
Olieaftapplug
16 Olieaftapplug 20 2,0
Splitpen of borgveer
17 Splitpen moer achteras – –
18 Splitpen hoofdcilinder achter – –
19 Splitpen voetsteun (links en rechts) – –

AL: Draai de twee klembouten beurtelings aan om voor een gelijkmatig aanhaalmoment
te zorgen.
L: Breng een niet-permanent borgmiddel aan.
O: Breng 2-taktolie aan.
S: Volg de voorgeschreven aanhaalprocedure.

(Zet eerst de bovenste klembout vast en vervolgens de onderste.)
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Tabel standaard aanhaalmoment
Deze tabel met aanhaalmomenten en

schroefdraaddiameters geeft het fundamen-
tele aanhaalmomentwaarden voor bouten en
moeren. Gebruik deze tabel uitsluitend voor
de bouten en moeren die geen specifiek aan-
haalmoment vereisen. Alle waarden zijn voor
gebruik op droge, met oplosmiddel gereinigde
schroefdraden.
Algemene bevestigingsmiddelen:
Schroefdra-

den Aanhaalmoment

diam. in mm Nm kgf·m
5 3,4 – 4,9 0,35 – 0,50
6 5,9 – 7,8 0,60 – 0,80
8 14 – 19 1,4 – 1,9
10 25 – 34 2,6 – 3,5
12 44 – 61 4,5 – 6,2
14 73 – 98 7,4 – 10,0
16 115 – 155 11,5 – 16,0
18 165 – 225 17,0 – 23,0
20 225 – 325 23,0 – 33,0

Testrit van de machine
•Vul de controlelijst voor testritten in.
Bedieningskabels:

De gaskabel moet onbelemmerd
werken met het stuur in alle standen.

Stuursysteem:
Vrije beweging van aanslag tot aanslag.

Vering:
Controleer werking voor en achter

Motor:
Kickstarter werkt goed en motor
start onmiddellijk. Goede reactie en
terugkeer van gasgreep.

Transmissie en koppeling:
Werken soepel.

Rem:
Voldoende, soepele remkracht, geen
scheeftrekking.

Motorstopschakelaar werkt:
Geen abnormale geluiden:
Geen lekkage van brandstof, olie,
remvloeistof of koelmiddel:

VOORBEREIDING VOLTOOID.

Controlelijst Montage en
Voorbereiding
•Vul de controlelijst voor Montage en Voorbe-
reiding in.
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