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Transport

Informatie voor een tocht

Tijdens vervoer van een fiets met de moet erop gelet worden dat
het achterwiel staand vervoerd wordt. In auto of vliegtuig kunnen er grote temperatuurs- en
luchtdrukveranderingen plaatsvinden. Deze kunnen bij liggend vervoer van de

tot olieverlies via de afdichtingen leiden (in liggende toestand zit alle
olie tegen de linker of rechter afdichting). Is staand vervoeren niet mogelijk dan moet er voor
gezorgd worden dat eventueel uitlopende olie geen schade aan kan richten. Bij staand vervoer
van de hebben temperatuurs- en drukveranderingen geen
olieverlies tot gevolg.

De staat dankzij haar robuustheid en duurzaamheid in het
bijzonder op lange tochten en voor vakantiefietsen garant voor een goed belastbaar wiel met
een optimaal schakelsysteem. Toch moet er ondanks goed materiaal altijd rekening mee
gehouden worden dat door een val sterke vervuiling of slijtageproblemen kunnen ontstaan.
Speciaal bij het reizen door landen en regio's waar verwacht kan worden dat
reserveonderdelen of gereedschap slecht verkrijgbaar zijn is een goede voorbereiding
noodzakelijk. Ons service-team is via e-mail op bereikbaar en wij doen
ons best om bij technische problemen en voor reserveonderdelen wereldwijd te helpen.
Helaas is aan het verzenden van onderdelen in een aantal landen hoge kosten verbonden of
helemaal niet mogelijk. Daarom is het aan te bevelen voldoende reserveonderdelen en
gereedschap mee te nemen om in geval van slijtage of een ongeval beschadigde onderdelen te
kunnen vervangen.

- Inbus 2 mm (bajonetsluitingen/kabeltrommel schroeven)
- Inbus 2,5 mm (bevestiging van de schakelgreep)
- Inbus 3 mm (olievulschroef)
- Inbus 5 mm (bevestiging van kettingspanner en draaimomentsteun)
- Ring-/steeksleutel 8 mm (voor het draaien van de schakelwals)
- Steeksleutel 15 mm (voor een TS schroefas)
- Kettingolie en vet
- Torx TX20 (alle andere schroeven van de )

- Oliewisselset (Art.Nr. 8410)
- Tandkransafnemer (Art.Nr. 8501)
- Ketting en tandkrans
- Spaken
- Binnenkabels
- Bij interne schakelsturing: Schakelkabel (Art.Nr. 8271) of de complete asring
(Art.Nr. 8572)
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Gereedschap voor onderweg:

Voor verre reizen:
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Noodreparaties onderweg

In geval van nood kunnen enkele reparaties geïmproviseerd worden.

Asplaat en kabelrol demonteren. Met ring-/steeksleutel 8 mm een passende versnelling
(b.v. 7e versnelling) instellen. Met deze vast ingestelde versnelling kan dan verder
gereden worden.

Door het trekken aan de schakelkabels van de naaf een passende versnelling instellen. Met
deze vast ingestelde versnelling kan dan verder gereden worden.

Schakelbox verwijderen en met ring-/steeksleutel een passende versnelling instellen. Met
deze vast ingestelde versnelling kan dan verder gereden worden.

Vervangen door M6 bout en moer of improviseren met ijzerdraad.

Olieverlies door zweten of lichte lekkage is geen probleem. Er kan normaal verder
gereden worden tot de volgende reguliere oliewissel (5000 km interval). Zie ook punt 14

Kabelbreuk (van schakelkabel in de naaf bij interne schakelsturing):

Versnellingskabel gebroken (interne schakelsturing):

Sluitring (en bout) van de snelsluiting van de draaimomentsteun verloren:

Olieverlies:

Bajonet verloren of stuk (interne schakelsturing):

Kabelbreuk (externe schakelsturing):

Vervangen door kroonsteen of de kabels met binddraad vastknopen.
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