10. Spaak vervangen voorwiel 1

Geldt ook voor het achterwiel!
Maar eerst wel de cassette
loshalen. Zie bladzijde
26!
fout
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goed

‚ De reservespaak moet de juiste lengte
hebben. Als je een noodspaak gebruikt,
maak deze eerst op lengte.
‚ Zet de ﬁets op zijn kop en haal het wiel eruit.
Haal de kapotte spaak uit het wiel. Zowel bij
de nippel in de velg als uit de ﬂens bij de as.

Tip:
Als de noodspaak te lang is, leg er dan een knoop in.

‚ Steek een nieuwe spaak vanaf de goede
kant in de ﬂens, de spaken zitten om en om.

10. Spaak vervangen voorwiel 2

‚ Vlecht de spaak door de andere
spaken. Je mag de spaak licht buigen.

‚ Draai de nippel met de hand op de spaak
zodat de spaak wordt aangetrokken.
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‚ Gebruik nu een spaaksleutel en draai
de spaak strakker.

10. Spaak vervangen voorwiel 3

‚ Draai de nieuwe spaak net zo strak als de
andere spaken. Je kunt dit controleren door
de spaken per twee even samen te knijpen.

‚ ...of je kunt een spaak even laten ‘zingen’.
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‚ Zet het wiel terug in de voorvork. Let op dat
het wiel er recht in zit. Houd de duim iets van de
velg af en laat het wiel ronddraaien. Als bij het
ronddraaien de velg je duim raakt, zijn één of
meerdere spaken nog niet op de juiste spanning.

10. Spaak vervangen voorwiel 4

‚ Tel het aantal spaken waar de velg tegen je
duim aanloopt. Draai dit aantal spaken aan
de tegenoverliggende kant van de velg, aan.
In eerste instantie een halve slag.
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‚ Laat het wiel nogmaals ronddraaien met de
duim bij de velg. Als de slag er nog niet uit is,
tel dan opnieuw het aantal spaken. Draai de
spaken nog een halve slag aan, weer aan de
tegenoverliggende kant van de slag.

11. Cassette loshalen 1

25

(bij een gesprongen spaak aan de kant van de cassette)

‚ Schakel de ketting naar het grootste
achterblad en het kleinste voorblad.
Haal de rem los, zet de ﬁets op zijn kop
en haal het achterwiel eruit.

‚ Haal de snelspanner helemaal los.

‚ Schuif de NBTII (een stukje gereedschap
waarmee je de cassette kunt loshalen) op
de cassette en zet de snelspanner, zonder
het veertje, terug.

11. Cassette loshalen 2

‚ Zet het wiel terug, met de NBTII tussen
het frame en de cassette. Het nokje van
de NBTII moet omhoog wijzen. Zorg er voor
dat de ketting goed op het grootste
achterblad ligt.
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‚ Zet de snelspanner vast.

‚ Draai met kracht de trappers een hele
slag vooruit.

11. Cassette loshalen 3

‚ Haal de snelspanner geheel los en haal
het achterwiel eruit.
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‚ Verwijder met de hand de sluitring van de
cassette en haal de cassette eraf.

‚ Vervang nu de kapotte spaak.

12. Cassette vastzetten 1

‚ Schuif de cassette terug. Deze past maar
op een manier. Let hier op, vooral bij het
laatste tandwieltje.

‚ Schuif de NBTII erop en draai het met de
hand vast totdat de sluitring vastzit. Zet de
snelspanner, zonder het veertje, terug.
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‚ Zet het wiel in het frame, met de NBTII
tussen het frame en de cassette. Het nokje
van de NBTII moet omhoog wijzen.

12. Cassette vastzetten 2

‚ Zet de snelspanner vast.

‚ Draai het achterwiel tegen de klok in.
Zodra hij handvast zit, draai je hem 45˚ door.
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‚ Haal de snelspanner geheel los en haal
het achterwiel eruit.

12. Cassette vastzetten 3

‚ Verwijder de NBTII, zet de snelspanner,
nu mét het veertje, terug in het wiel. Plaats
hierna het wiel terug in het frame.
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Tip:
Repareer je ﬁets op een plaats waar je onderdelen
makkelijk terug kunt vinden.

