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Bij versies met interne schakelaan-

sturing zitten de stelschroeven in

de kabelhouder. Deze bevindt zich

afhankelijk van de uitvoering op

de linker V-brake nok of op de lig-

gende achtervork.

Bij de versies met externe schakel-

box zitten de stelschroeven aan de

schakelbox aan de linker zijde van

de .Rohloff SPEEDHUB 500/14

Voor

versies met externe schakelaanstu-

ring: Voor het smeren van de ka-

beltrommel bij gedemonteerde

schakelbox op de met pijlen

aangegeven punten vet aanbren-

gen.

Rohloff SPEEDHUB 500/14Voor het smeren van de ketting mo-

et een dun laagje olie op de buiten-

rand van de kettingrollen gebracht

worden. Het terugdraaien van de

ketting maakt dit eenvoudig en

snel mogelijk.

Voor het smeren van de ketting-

spanner links en rechts op het

draaipunt een druppel olie

aanbrengen.

2. Onderhoud
De kabelspanning wordt met de

kabelstelschroeven ingesteld. Het

uitschroeven van de stelschroeven

verhoogt de spanning. Om licht te

schakelen de spanning zo instellen

dat op de schakelgreep een speling

van ca. 2 mm te voelen is. De rode

markering kan zonder verandering

van de kabelspanning op de

getallen gesteld worden door de

stelschroeven in dezelfde mate in-

en uit te schroeven.

Te hoge spanning op de kabels

vergroot de wrijving en daarmee

de schakelkracht.
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3. Tandkrans omdraaien/vervangen
De tandkrans van de met 15, 16 en 17 tanden zijn omkeerbaar . Is een kant van de tand-

krans versleten dan kan deze eenvoudig omgedraaid worden. De ketting loopt dan op de nog onversleten tandflanken.

Is ook de tweede kant versleten, dan moet de tandkrans verwisseld worden. De tandkrans met 13 tanden is niet om-

keerbaar en moet altijd vervangen worden zodra deze versleten is.
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Tandkransafnemer op de naaf

plaatsen en met snelspanas (CC

versies) of asmoer (TS versies)

vastzetten. Zo kunnen de tanden

van de tandkransafnemer niet uit

de insparingen in de naaf springen.

Tandkransafnemer met steeksleutel

24 mm tegenhouden en de tand-

krans tegen de aandrijfrichting in

losdraaien. Voor het lossen van de

tandkrans helpt het een korte stevi-

ge ruk met kettingzweep en steeks-

leutel.

De tandkrans kan over de tand-

kransafnemer geschoven worden.

Tandkrans wisselen of omdraaien.

Voor de montage naaf en tandkrans

schoonmaken en de draad van de

tandkrans invetten. De tandkrans

over de nog vastzittende tandkran-

safnemer monteren en met ketting-

hulpje handvast draaien.LE T OP
Voor demontage van de tandkrans

controleren of de tandkransafne-

mer goed vastzit. Bij niet goed

monteren kan de opname van de

naaf beschadigd worden.
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Het monteren van de tandkrans

over de gemonteerde tandkransaf-

nemer zorgt voor centrering van de

tandkrans. Zo gaat het vastschroe-

ven van de tandkrans makkelijker.

Service


