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Het ontluchten en vullen van een MAGURA is niet iets wat regelmatig moet
gebeuren, want de gebruikte MAGURA Royal Blood Hydraulische olie, trekt in
vergeleken met remvloeistof tot remvloeistof, geen water aan en  is niet onder-
hevig aan veroudering. Ontluchten is dan ook alleen nodig bij incorrecte monta-
ge of vervanging van de leiding na beschadiging. Gebruik nooit DOT-remvloei-
stof, maar altijd MAGURA Royal Blood Hydraulische olie.

1. De mini-service-set bevat alles wat u voor reparatie en ontluchten van een 
MAGURA nodig heeft. 

In beide transparante slangen uit de service-set een slangpilaar 
drukken. Dit gaat moeiteloos met de hand.

22.. Een slang op de spuit drukken en deze met MAGURA Royal Blood mineraalolie 
vullen. Hierbij erop letten dat zowel in de slang als in de spuit geen luchtbellen 
zitten!
- Vulschroef (inbus SW5) aan de remcilinder verwijderen.
- Spuit aan de remcilinder schroeven en met steeksleutel SW8 vastzetten

3. HHSS 3333:: Deze zo als getoond 20 graden draaien. TPA kompleet tot aan de aanslag 
terugdraaien.

HHSS 1111:: remhendel horizontal draaien, zodat de ontluchtingsschroef op het hoogste
punt van het system is.
Ontluchtingsschroef (inbus SW3,4) aan de remhendel verwijderen.

44.. Ontluchtingsslang d.m.v. de slangpilaar met de hand in de remhendel draaien en 
het andere eind in het olieflesje doen.

55.. Met de spuit olie door het systeem persen. Indien mogelijk bijna de gehele spuitin-
houd (niet helemaal leegspuiten) er doorheen persen. 

66.. De lucht ontsnapt in kleine belletjes. Wanneer er geen luchtbelletjes meer zichtbaar
zijn, ontluchtingsslang aan de remhendel verwijderen en de ontluchtingsschroef plaatsen
(max. aanhaalmoment 4 Nm). Spuit aan de remcilinder verwijderen.Vulschroef plaatsen
(max. aanhaalmoment 4 Nm). Remhendel in rijpositie draaien en vastzetten. (max.
aanhaalmoment 4 Nm).

De rem is correct ontlucht als het remblok op de kleinste remhendel-bewe-
ging reageert. Eventueel het drukpunt van de rem met de TPA of nastelschroef
regelen. (zie hoofdstuk Onderhoud)

Na het ontluchten van de MAGURA altijd door het inknijpen van de hendel 
de aansluitingen op lekkage controleren.

10. Vullen en ontluchten
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