
T
e
c
hn

Aantrekken van centrale moeren
op voor- en achterwielassen

t ooÍ P.u, WêUêttss
hoekje

Om remlíommels of remschijven le demonleren is hel nodig de cenlÍale moeren van v@r of adtteÍwÈlassen te verwideÍen.
B i de montage van deze moeÍen moel voldoende aandadrt {óÍden gesdonken aaír het toepassen van de gepasle aantrekmo-
Ínenten Foulief aantrekken kan leiden tot sc.hade aan lagels en assen. In het dedftte geval kan dit ooeaak ziin van het breken
van een fusee; met andeÍe woorden abreken van een v@íwiel.

De versch llende construclie van vooF en achleíassen vêrgt een aang€pasle rcíkwijze.

De Íemlromme s oi remschrjven zijn op de assen van de v@Íwielen gemonteerd mel coniscile lageÍs.
Een lange levensduur van de lageÍs is enkel gegaÍándeed indiên ze met dejuisb speting woÍden gemonteerd.
Dê lageÍspeling wordt geíegeld met de klemmoeí op de fus€e. Lagerspeling BoÍdt weggenomen door de moeÍ vast le dÉaien.
Vasldraaien aan hel rechler wiel gebeurt in uuÍwijzerzin; aan het linkerwieltegen uurwiizerzin in.
Tê veelspeling verlaaltzich in oveÍdÍeven speling van helwielopdeas.
Te wein g speling leidl tot opwarming en vasllopen van lageÍs

VooÍaleer lot de instellng van de speling oveí le gaan moet men zekeíheid hebben dat de wiellagers goed zÍn geposittoneerd. Hieftoe
dÍaail men de moer vast toldat bij het verdíaaien van het wielvreerstand wordt ondeÍvonden. In deze sifualie is de spellng van de tagels
lotnulherleid
De praklÍk heeft u lgewezen dat een go€de lagerspeling rcÍdl bekoínen d@r dê Ínoer zover los te draaien. lotdat de dÍukring ondeí vin-
geÍdÍuk mel een schrcevendÍaaier nog verschoven kan woÍden. (Íe Íoto) ln geen geval wrikken of de sch.oevêndraaieÍ als hefboom
oebruikenlll

Achtolwielen
n legenslelling lol de voorw elen heeÍl de cênlrale moer op de adrleras geen invloed op de lageíspêljng. De moeÍen moelen zo k.achtig
wofdef aangelÍokken zodat een eventuele speling van de lrommel op dê getande as loÍdl vooítomên. Alle speling is hieí uil den boze.
Spelng lussen lrommelen as leidt lol beschadiging van de vertandingen. Besdradigde veíandingen laten niet toe de tÍoÍnmels nog vast
le bevest gen. De moer mag niel mêt êen pneumatsche kloppeí woÍden aangebÍacht.

Het beste rcsultaal wordl bekomen door de keveÍ met ingeschakelde handÍem en veÍsnelling op dê grond te plaatsen.
De moer wodl slevig aangetrokken mel een dopsleutel van 36 mm, voorziên van een hebooín (buis) van ongeveer 1 meter.
Nadien nog even nalrekken tot de spliFen kan vlorden gemonteeíd in de kroonmoeÍ.
Conclusie:

Eerstnadenken. ... dan doen I

De moerên van de vooÍwielen niet b vast: de moêÍen van de achletwielen zeker vast oenoeo !
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