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DUALDRIVE
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

Let op:
DualDrive kan niet gebruikt 
worden voor tandems, 
transportfietsen of vergelijk-
baar zware belastingen.

Fietsframe:
Het frame moet een zodanige stijfheid
hebben dat het achterdeel bij een max.
aanhaalkoppel van 250 Nm op het wiel 
niet blijvend vervormt.
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DualDrive 27/24  ·  zonder rem DualDrive 27/24  ·  passend voor disc brake

Art. nr. — " — — " —

Rem Zonder rem Adapter voor Disc brakes

Vorkbreedte 135 mm 135 mm

Lengte 182,6 mm 182,6 mm

Diam. aseinde FG 10,5 FG 10,5

Spaakgaten 36 " 32       36 " 32 

Gatdiam., Ds 2,6 mm 2,6 mm

Gatencirkel, TK 67 mm 67 mm

Afst. flens-1/2 inbouwbr. 33 mm / 18 mm 33 mm / 18 mm

Totaal 576 % (27 Versnellingen) / 542 % (24 Versnellingen)

Naaf Totaal 186 %

1e Versnelling 73 %

2e Versnelling 100 %

3e Versnelling 136 %

Kettinglijn 45 mm 45 mm

Voorblad 33 / 38 tands

Cassette 9 / 8 versnellingen, 11-34/32 tands

Cassette past bij DualDrive 27 / DualDrive 24

Passend met shifter DualDrive 27 / DualDrive 24

Afdichting Extra afdichting

Passend voor Tandem  — —

Passend voor Disc — SRAM / Magura / Hayes / Shimano

Gewicht 970 g 970 g

Naafhuis Gedraaid aluminium Gedraaid aluminium

Shifting device Composite Composite
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DUALDRIVE
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

DualDrive 27 DualDrive 24 

Art. nr. — " — " — " — " — — " — " — " — " —

Clickbox-kabel 1400 mm " 1500 mm " 1600 mm " 1700 mm " 2100 mm 1400 mm " 1500 mm " 1600 mm " 1700 mm " 2100 mm

Type Schakelaar SRS Draaigreep-Duim-Schakelaar-Combo (2in1) SRS Draaigreep-Duim-Schakelaar-Combo (2in1)

Plaatsing Stuur, rechts Stuur, rechts

Versnellingsnaaf DualDrive DualDrive

Derailleur DualDrive 9spd DualDrive 8spd

Versn. Indicator Der. Venster Bedrukt

Riding Mode Indic. Bedrukt Bedrukt

Stelmoer Naaf Geen Geen

Stelmoer Derailleur Indexeert Indexeert

Klemdiameter 22,3 mm 22,3 mm

Min. rechte lengte Stuur Minimum lengte voor Schakelaar = 150mm Minimum lengte voor Schakelaar = 150mm

Kabelgeleiding, Naaf Ononderbroken buitenkabel (compleet montered) Ononderbroken buitenkabel (compleet montered)

Kabelgeleiding, Der. Gedeeltelijk of ononderbroken buitenkabel Gedeeltelijk of ononderbroken buitenkabel 

Gewicht N/O N/O

Kabel Stainless steel Stainless steel

Huis Glass filled PA – Silver painted Glass filled PA – Silver painted

Handgreep Thermoplastic elastomer, Overmolded Thermoplastic elastomer, Overmolded

Stuurklem Aluminum Aluminum

Clickbox Composite Composite
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DualDrive 27 DualDrive 24

Versnellingen 9 8

Bijpassende Shifters DualDrive 27 DualDrive 24

Kooilengte Kort, 75 mm Lang, 75 mm

Grootste kransje 34 T 32 T

Kleinste kransje 11 T 11 T

Geleidewieltjes Bus (verwisselbaar) Bus (verwisselbaar)

Directe Bevestiging $ $

Gewicht 260 g 220 g

Gewricht boven Aluminium Grilon Composite silver

Gewricht onderaan Grilon Composite silver Grilon Composite silver

Parallellogr. Buiten Aluminium Grilon Composite silver

Parallellogr. Binnen Staal / Zinc coat Staal / Zinc coat

Buitenplaat kooi Aluminium Grilon Composite black

Binnenplaat kooi Grilon Composite black Grilon Composite black

Bevestigingsbout Aluminium Staal
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DualDrive 27 DualDrive 24

Art. nr. — —

Grootste kransje 34 T 32 T

Versnellingen 9 8

Kransje 11/12/14/16/18/21/24/28/34 11/12/14/16/18/21/26/32

Spacers Blauw Zwart

Ketting compatib. 9spd, HG/IG/PG II comp. 8spd, HG/IG/PG II comp.

Gewicht 320 g 270 g

Kransje SAPH 440 staal 

Schroeven Staal / Zinc Coat

Finish Matte Ni-Chrome Plated Chrome Plated
#
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DUALDRIVE
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

B U I T E N K A B E L S
• Gebruik uitsluitend nieuwe, kwalitatief

hoogwaardige en niet-samendrukbare
buitenkabels met stopbusjes.

• Overtuig u ervan dat de buitenkabel lang
genoeg is om een volledige stuuruitslag
mogelijk te maken.

• Houd ook rekening met een verstelbaar
stuur of een verstelbare voorbouw.

U I T V A L E I N D E N
Uitsluitend vlak (niet doorgebogen).
Dikte: 7 – 8 mm.
Verticale of schuin naar voren gerichte
opening.
De uitvaleinden moeten evenwijdig staan.

Afmetingen: Zie afb. 2 en 3.

C R A N K S T E L
Fiets met kettingscherm:
Bij toepassing van een kettingscherm (om
het voorblad, niet van kunststof) alleen 
enkelvoudige standaard crankstellen 
gebruiken (zonder voorderailleur)

Kettinglijn = 45 mm.

Lengte X min. 90 mm.
Kabelstrop naast of onder de vorkpoot.

Aanbevolen crankstellen:
Cyclone:
• DualDrive crank met kettingscherm te

gebruiken, 33 T, Art. nr. CPI-104 (ketting-
geleider nodig)

• DualDrive crank voor Trekking, 33 T, 
Art. nr. CY-100W

• DualDrive crank voor MTB, 33 T, 
Art. nr. CF-100W 

Truvativ:
• CR-02-XF-SS of CR-02-XF-SSA

Leverancier van de DualDrive crankstellen:
Cyclone Precision Inc. 
P.O. Box 3-41 · Nantou 540 · Taiwan
Tel.: +886-49-257-829 · Fax: +886-49-257-832
eMail: justin@cpi-cw.com.tw
http://www.cpi-cw.com
of Truvativ · http://www.truvativ.com

K E T T I N G G E L E I D E R
Voorkomt het aflopen van de ketting van
het voorste kettingblad. Wordt in de 
kettingkast bevestigd (1, afb. 4).

S T U U R
Diameter: 22,3 mm.
Minimale lengte van de rechte uiteinden
t.b.v. de schakelaars: 150 mm.
Controleer functie of stuur, schakelaar en
remgreep.

L

28
30

X

6–10
7.5 –10

A

25˚–30˚
25˚–30˚

R1

8.5 max
8.5 max

R2

11.5 –13.5
11.5 –13.5

Kabellayout
DualDrive 27 DualDrive 24

Versnellingsnaaf Alleen langs de liggende achtervork Alleen langs de liggende achtervork

Derailleur Alleen langs de liggende achtervork Alleen langs de liggende achtervork

Kabelbevestiging
Zie afb. 1 Buitenkabel Befestigingspunten Kabelstop

Versnellingsnaaf Ononderbroken 1 / 2 / 3 / 4 (zie afb. 1) —

Derailleur Ononderbroken 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (zie afb. 1) —

Gedeeltelijk open — 1 /5 (zie afb. 1)

X (mm)
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m
)

200

180

160

140

120

100
X

D E R A I L L E U R  B U I T E N K A B E L

Plaats van de achterste kabelstop Lengte buitenkabel (alleen DualDrive 27)

Voorbeeld: Afstand X = 100 mm Lengte
L Buitenkabel = 140 – 165 mm.
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DUALDRIVE
MONTAGE

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
• Breng de spaken op de gebruikelijke

manier aan. 
• Zet de spaakbeschermring (1, afb. 1) op

de naafhals, schuif de cassette (2) op de
aandrijving, draai de borgmoer (3) erin
en schroef hem vast (Park Tool FR-5 of
SRAM Art. nr. 4624 411 010), aanhaal-
koppel 40 Nm.

• Schroef de schakelstift (1, afb. 2) in de
as en draai hem aan met een koppel van 
0,2 Nm.

• Monteer het wiel in het achterste 
gedeelte van het frame.

• Plaats de borgringen (afb. 2) aan weers-
zijden op de as met de vertanding  tegen
het uitvaleinde (als de ring een nokje
heeft moet dat tussen het uitvaleinde
vallen).
– Uitvaleinde horizontaal: borgringen 2,

afb. 2.
– Uitvaleinde verticaal: borgringen 3, afb. 2.

• Draai de asmoer vast. Aanhaalkoppel 
30 – 40 Nm.

M O N T A G E  V A N  D E
D E R A I L L E U R
Advies: 
Controleer de uitlijning van de derailleur-
hanger. Een verbogen derailleurhanger
veroorzaakt onzuiver geïndexeerd 
schakelen. Geweld van buitenaf is de meest
algemene oorzaak van dit soort schade. 

• Bevestig de achterderailleur aan de
hanger van het frame m.b.v. een 5 mm 
inbussleutel (afb. 3).

• Zorg ervoor dat het nokje aan de ring
van de B-stelschroef (B-stelschroef bij
DualDrive 24) niet op de nok van de
derailleurhanger valt, maar er voor blijft
(afb. 4).

• Zet de 5 mm inbusbout vast met een 
aanhaalkoppel van 8 – 10 Nm.

K E T T I N G L E N G T E
Een correct opgemeten kettinglengte voor-
komt spontaan opschakelen naar de groot-
ste combinatie van voorblad en kransje.

• Leg de ketting buiten de achterderailleur
om het buitenblad en het grootste krans-
je achter (afb. 5).
– Fixeer bij fietsen met achtervering de

achtervork in de stand waarin de 
benodigde kettinglengte het grootst is.

• Tel bij deze kettinglengte vier extra
schakels of drie schakel plus een Power
Link bij op voor de juiste lengte. 

M O N T A G E  V A N  D E
S C H A K E L A A R
• Shuif de schakelaar (1, afb. 6) over het

stuur.
• Draai de schakelaar tot de stelschroef (4) 

onder de remgreep zit (en niet in de weg).
• Zet the de 3 mm inbusbout (2) vast met

1,9 Nm.
• Schuif de rubber handgreep (3) op het

stuur.

Let op:
• Monteer de vaste handgrepen nooit met

vet– of zeepachtige oplossingen. Hand-
grepen hebben een axiale beveiligings-
functie en moeten zo gemonteerd zijn dat
ze niet van het stuur kunnen afglijden.

• Controleer of schakelaar en remgreep
goed bewogen kunnen worden (veran-
der zo nodig de stand).

• Rijd nooit zonder vaste handgreep. Het
draaibare gedeelte zou dan los kunnen
schieten van het huis en van het stuur
kunnen afglijden, waardoor u zou kunnen
vallen en gewond zou kunnen raken.

C L I C K B O X  M O N T E R E N
• Bij het uitleggen van de buitenkabel

moeten scherpe bochten vermeden 
worden.

• Zie pag. 5 / afb. 1 voor de bevestigings-
punten. De kabel moet in de bevesti-
gingspunten heen en weer geschoven
kunnen worden.

• Zet de duimknop in de stand „Heuvels“ /
versnelling „1“ (afb. 7).

• Druk het knopje op de Clickbox in (afb. 7).
• Druk de Clickbox tot de aanslag op de as.
• Breng het drukknopje op de Clickbox 

terug in de oorspronkelijke stand door
het van onderaf terug te drukken. 

• De schakelknop in de stand „Standaard“/
versnelling „2“ zetten.

• Breng met de stelmoer aan de Clickbox
de gele merktekens in het venster op de
Clickbox tegenover elkaar (afb. 8).

1
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5 mm
8 – 10 Nm

(4 schakels)

DualDrive 24

DualDrive 27

2

4

1 3

1
0,2 Nm

2

3
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DUALDRIVE
MONTAGE

D E R A I L L E U R A F S T E L L I N G
Afstellen van de stelschroeven:
• Kijk staand achter de fiets naar de

derailleur en de geleidewieltjes (afb. 9).
• Draai de schroef met het merkteken H op

de buitenschakel van de derailleur m.b.v.
een kleine schroevendraaier om het 
bovenste geleidewieltje in lijn te 
brengen met de buitenzijde van het 
kleinste kransje – met de klok mee 
beweegt het geleidewieltje naar binnen
(naar het wiel toe).

• Draai aan de crank en druk de derailleur
met de hand naar binnen. Breng het boven-
ste geleidewieltje in lijn met het grootste
kransje, hart op hart, door de stelschroef
met het merkteken L te verdraaien – met
de klok mee beweegt het geleidewieltje
naar buiten (weg van de spaken).

Afstellen van de kettingspelling:
De kettingspeling is de afstand (chain gap)
tussen het bovenste geleidewieltje en het
kransje waar de ketting op ligt. De optimale
kettingspeling is klein genoeg om snel en
trefzeker naar en van elk kransje te 
kunnen schakelen, maar groot genoeg om
soepel van en naar het grootste kransje te
kunnen schakelen.

• Schakel naar het binnenblad voor.
• Draai aan de crank en druk de achter-

derailleur met de hand naar binnen naar
het grootste kransje.

• Houd de derailleur in deze positie terwijl
u de volgende afstelling verricht:
Draai de B-stelschroef met een 3 mm 
inbussleutel totdat de kettingspeling 
ongeveer 6 mm is van de tandpunt van
het kransje tot de omtrek van het 
geleidewieltje (afb. 10).

– Draai de B-stelschroef met de klok mee
om de kettingspeling te vergroten.

– Draai de B-stelschroef tegen de klok in
om de kettingspeling kleiner te maken. 

Opmerking: 
Gebruik de B-stelschroef niet om de 
achterderailleur als kettingspanner te 
gebruiken wanneer de ketting neigt vast
te lopen tussen blad en vork, want bij het
vergroten van de kettingspeling wordt het
schakelen minder trefzeker.

Afstellen Index-schakelen:
• Zorg dat de ketting op het kleinste kransje

ligt en de achterderailleur er onder staat.
• Meet de benodigde lengte buitenkabel

op en snij hem op maat. Overtuig uzelf
ervan dat hij niet te lang of te kort is
(DualDrive 27: zie pag. 5 figuur en tabel).

• Draai de rechter shifter tot het hoogste
cijfer in lijn staat met de indicator op het
huis.

• Draai de stelschroef op de shifter (4, afb. 6)
geheel in (met de klok mee) en daarna
een volle slag uit.

• Voer de kabel door alle geleiders en
buitenkabels.

• Voer de kabel over de geleider op de 
uitstekende vin. Trek de kabel strak en
leg hem onder het plaatje van de 
bevestiging (afb. 11).

• Draai de verankeringsbout vast met een
5 mm inbussleutel en een aanhaalkoppel
van 4 – 5 Nm.

• Schakel snel een aantal malen door de
versnellingen op en af. Herhaal de laatste
twee stappen als de kabel losschuift.

• Schakel de ketting naar het kleinste kransje.
• Verdraai de shifter één positie terwijl u

aan de crank draait.
– Als de ketting niet of aarzelend naar

het tweede kransje schakelt, verhoogt
u de kabelspanning door de stelschroef
op het stuur iets uit te draaien (tegen
de klok in). 

– Als de ketting verder dan het tweede
kransje schakelt, verlaagt u de spanning
op de kabel iets door de stelschroef
iets in te draaien (met de klok mee). 

• Herhaal de twee voorgaande stappen
totdat het schakelen correct verloopt en
de spanning van de kabel correct is. 

• Draai aan de crank en schakel de ketting
een aantal malen snel door alle ver-
snellingen om te controleren of de 
indexering overal correct werkt.

5 mm
4 – 5 Nm

11

7

10

9

8

3 mm

6 mm
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DUALDRIVE
ONDERHOUD

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

Reiniging en smering van de onderdelen
zie  „ONDERHOUD / SMERING“.
• Span de as met de langer schroefdraad

naar boven am het tweevlak in.
• Zet schakelbus (12), bus (13) met de grote

ø naar voren, drukveer (15), koppelings-
wiel (14) en andrijving (17) erop.

• Monteer conus (18) en borgmoer (19). 
Aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

• Span de as om (tandwielkant naar 
beneden).

• Monteer kogelhouder (16), palhouder
(10) en ring (9).

• Druk de pals samen en monteer tandwiel
met inwendige vertanding (8) met de
kleine ø naar voren.
Draai het tandwiel met inwendige 
vertanding linksom totdat de pals 
vastklikken.

• Monteer planeetwielhouder (7) en ring (6).
• Druk en draai de planeetwielhouder 

totdat de groef op de as zichtbaar is.
• Monteer borgring (5).
• Monteer de naafhuls (4) absoluut met

een kleine draai linksom.
• Monteer stelconus (3).
• Schroef de borgmoeren (2) erop, stel 

de lagering zodanig in dat deze geen
speling heeft en draai de moeren tegen
elkaar in vast. Aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

• Monteer rubber kap (1).
• Span de naaf om en monteer de schakel-

stift (20) en draai hem aan met een 
koppel van 0,2 Nm. Monteer de spaak-
beschermring en de cassette.

D E M O N T A G E  V A N  H E T
A C H T E R W I E L
• Draai de schakelaar  zo dat het merkte-

ken in lijn is met het grootste nummer
(versnelling „8/9“). 

• Zet de duimknop in de stand „Heuvels“ /
versnelling „1“ (afb. 2).

• Druk het knopje op de Clickbox in (afb. 2).
• Trek de Clickbox van de as. 
• Verwijder de schakelstift (20, afb. 1).
• Demonteer het wiel.

D E M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

• Schroef de borgmoer van de cassette
los (Park Tool FR-5 of SRAM Art. nr. 
4624 411 010).

• Verwijder de cassette en spaakbe-
schermring.

• Span de naaf met de tandwielkant naar
beneden tegen het tweevlak van de as. 

• Verwijder rubber kap (1), demonter de
borgmoer (2), stelconus (3) en verwijder
de naafhuls (4).

• Verwijder borgring (5), ring (6), 
planeetwielhouder (7) en het tandwiel
met inwendige vertanding (8).

• Verwijder palhouder (10) met ring (9) en
kogelhouder (16) (druk de pals daarbij
samen).

• Draai de naaf om (lange schroefdraad
vastspannen).

• Demonter de borgmoer (19) en conus (18).
• Verwijder aandrijving (17), drukveer (15),

koppelingswiel (14) en schakelbus (12)
met bus (13).

1

2

1

2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

13
14

15
16

17

18

19

20

3
Smeer de draaipunten 
regematig

Gebruik watervast
smeervet bij de montage
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DUALDRIVE
ONDERHOUD

S M E R I N G  V A N  D E  N A A F
Naven zijn voorzien van een continue 
smering en is onder normale omstandig-
heden onderhoudsvrij.

Reiniging van de onderdelen:
• Alle onderdelen – met uitzondering van

de planeetwieldrager en andrijving
– mogen in een reinigingsbad ontvet
worden.

• Reinig de planeetwieldrager en andrijving
alleen aan de buitenkant met een kwastje
om te voorkomen dat de planeetwiellagers
ontvet worden.

Smering van de onderdelen:
Uitsluitend SRAM-smeervet (Art. nr. 0369
135 201) en normale rijwielolie gebruiken.
• Zet om de lagerpunten van de planeet-

wielen te smeren, de planeetwieldrager
op de kroon en druppel 2 – 3 druppels
olie op de lagerbouten – draai de
planeetwieltjes daarbij zodat de lager-
punten goed gesmeerd worden – smeer
de as boven de asboring en de as-
sleuven met olie, smeer de buitenkant
met een dun laagje vet.

• Smeer de vertanding van de as (vul de
openingen tussen de tanden).

• Vet de tanden van het tandwiel met 
inwendige vertanding in, de pals mogen
slechts gesmeerd worden.

• Smeer de palhouder en de pals.
• Smeer de vaste kogellager met olie in.
• Vet de 3 kogelhouder bij en voorzie de

hulskogelloopbanen van een laagje vet.

Let op:
Gebruik bij het reinigen van versnellings-
naven geen water dat onder druk staat
(bijv. een gebonden waterstraal,
hogedrukreiniger etc.) – naar binnen 
gedrongen water kan storingen in de
werking veroorzaken.

S M E R I N G  V A N  D E
D E R A I L L E U R
• Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende

stoffen om de onderdelen te reinigen.
• Smeer de draaipunten regematig (afb. 3).
• Smeer eventuele kabelgeleiders (bijv. 

onder het bracket).

K A B E L  V E R V A N G E N
Opmerking:
Gebruik uitsluitend nieuwe, hoog-
waardige niet-samendrukbare kabels 
met stopbusjes.

Draaigreepschakelaar (derailleur):
• Maak de kabel los aan de derailleur. 
• Knip de kabel 15 cm voor de stelmoer af.

Verwijder de oude kabel en buitenkabel.
• Draai de schroef (1, afb. 4) los en trek de

deksel (2) naar rechts. 
• Draai de draaigreep tot de markering de

hoogste versnelling aanwijst (8 of 9) en
de eindopening voor de kabel (3, afb. 5)
zichtbaar wordt.

• Verwijder het laatste stuk van de kabel.
• Voer de nieuwe kabel door de eindope-

ning en door de afstelling van de kabel
(4). Trek de kabel strak.

• Zet de deksel (2, afb. 4) weer op het huis
en breng de schroef (1) aan.

• Voer de kabel door de nieuwe buiten-
kabels en de kabelstops.

• Bevestig de kabel aan de derailleur en
stel de indexering af.

Duimenschakelaar (versnellingsnaaf):
• Zet de duimknop (5, afb. 6) in de stand

„Heuvels“ / versnelling „1“.
• De deksel van de klickbox openen (8,

afb. 7) (De Clickbox moet niet van het
aseinde afgenomen worden).

• De klemschroef (9) losnemen met een 
inbussleutel van 4 mm.

• Het kapje voor de kabelwissel op het
schakelaarhuis afnemen (6, afb. 6).

• De oude kabel verwijderen.
• De nieuwe kabel in de eindopening (7,

afb. 6) invoeren en door de nieuwe 
buitenkabel halen en strak trekken. 

• Breng het kapje voor de kabelwissel
weer aan.

• Trek de kabel strak en leg hem onder de
klemring (10, afb. 7) in de Clickbox.

• Draai de klembout vast met 4 – 5 Nm.
• Het uitstekende einde inkorten tot 

1 – 3 mm.
• Deksel (8) van de Klickbox aanbrengen.
• De schakelknop in de stand „Standaard“/

versnelling „2“ zetten.
• Breng met de stelmoer aan de Clickbox

de gele merktekens in het venster op de
Clickbox tegenover elkaar (11, afb. 7). 
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Probleem
Versnellingsnaaf
Schakelproblemen

Pedalen draaien mee 
tijdens het freewheelen

Derailleur:
Ketting springt van het 
kleinste kransje af tussen 
het frame
De ketting schakelt slecht of 
in het geheel niet naar het 
kleinste kransje
De ketting loopt over het 
grootste kransje heen en 
valt tussen de spaken, of de 
kooi raakt de spaken

Vertraagd schakelen

Hakkelig schakelen

De ketting verspringt twee 
kransjes tegelijk bij het 
afschakelen
Vertraagd opschakelen

Vertraagd afschakelen

Oorzaak

Versnelling verkeerd 
afgesteld

Lagers te strak afgesteld
Loszittende borgmoer
De achter uitvaleinden zijn
niet parallel

Stelschroef (H) voor hoogste 
versnelling verkeerd afge-
steld
Stelschroef (H) voor hoogste 
versnelling verkeerd afge-
steld
Stelschroef (L) voor laagste
versnelling verkeerd afge-
steld
Derailleur of derailleurop-
hangoog verbogen
Te grote afstand tussen
kransje en geleidewieltje
Te kleine afstand tussen
kransje en geleidewieltje
Versnellingskabel te slap

Versnellingskabel te slap

Versnellingskabel te strak

Bovenmatige wrijving, 
beschadigde kabel, te
scherpe knikken

Oplossing

Stel de versnelling af, olie 
versnellingskabel, controleer
of de binnenkabelblokkering
goed vastzit
Re-adjust bearing
Tighten lock nuts (15 – 20 Nm)
Richt de uitvaleinden

Draai de H-stelschroef in 
totdat het geleidewieltje in
lijn is met het kransje
Draai de H-stelschroef uit 
totdat het geleidewieltje in
lijn is met het kransje
Draai de L-stelschroef totdat in
totdat het geleidewieltje in lijn
staat met het grootste kransje
Oog richten of derailleur ver-
vangen
B-stelschroef tegen de klok in
draaien
B-stelschroef met de klok
meedraaien
Stelschroef op de shifter uit-
draaien

Stelschroef op de shifter uit-
draaien
Stelschroef op de shifter 
indraaien
Smeer of vervang de binnen-
en buitenkabel. Controleer
de kabel op scherpe knikken

F O U T E N C H E C K L I J S T
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SPECTRO S7
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

• Comfort Action Schakelen
• Verbeterde Ergonomie
• Optimale versnellingsverhoudingen
• Spectro Design
• Matverchroomde afwerking
• Betrouwbare Remwerking
• Naaf met het beste rendement in 

zijn klasse

Let op:
• Spectro S7 kan niet gebruikt worden 

voor tandems, transportfietsen of 
vergelijkbaar zware belastingen.

• Gebruik altijd beide oplegringen.
Eventueel beide ringen op het linker
aseinde monteren (afb. 5)

Fietsframe:
• De uitvaleinden moeten evenwijdig staan.
• Uitvaleinden, split max. 10,5 mm.
• Het frame moet een zodanige stijfheid

hebben dat het achterdeel bij een max.
aanhaalkoppel van 250 Nm op het wiel 
niet blijvend vervormt.

Spectro S7 met terugtraprem Spectro S7 met trommelrem Spectro S7 zonder rem

Type MH 7215 MH 7225 MH 7205

Rem Terugtrap Trommelrem   „D“ " „NL“ Zonder rem

Vorkbreedte, VB 130 mm 135 mm 130 mm

Lengte, L 183,4 mm 188,5 mm 183,4 mm

Diam. aseinde, T FG 10,5 FG 10,5 FG 10,5

Breedte uitvaleinden A1 max. = 12,5 mm   /   A2 max. = 12 mm A1 max. = 12,5 mm   / A2 max. = 12,2 mm A1 max. = 12,5 mm   /   A2 max. = 10 mm

Spaakgaten 36 36 36

Gatdiam., Ds 3,0 mm 2,9 mm 3,0 mm

Gatencirkel, TK 75 mm 89 mm 75 mm

Afst. flens-1/2 inbouwbr. F1 = 33 mm   /   F2 = 34 mm F1 = 34,8 mm   /   F2 = 35,7 mm F1 = 33 mm   /   F2 = 34 mm

Totaal 303 %

1e Versnelling 57 %

2e Versnelling 68 %

3e Versnelling 81 %

4e Versnelling 100 %

5e Versnelling 124 %

6e Versnelling 148 %

7e Versnelling 174 %

Bruikbare afm. 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32" 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32" 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32"

Lijn, C/D/E 54 / 51 / 48 mm 55,5 / 52,5 / 49,5 mm 54 / 51 / 48 mm

Overbrengingsverh. 24", 26", 28"= 1,83 – 1,90    /   20"= 1,83 – 2,00

Passend met shifter Spectro Grip 7

Passend met Clickbox Clickbox S7

Passend voor tandem — — —

Gewicht 1714 g 1737 g 1556 g

Materiaal Naafhuis Steel Aluminum Steel

Afwerking Matt Chrome Plated Clear Coat Matt Chrome Plated
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SPECTRO S7
MONTAGE

De berekende spaaklengten zijn richtwaarden. Deze moeten door uitproberen 
gecontroleerd en zo nodig aangepast worden.

Bandmaat Kruising Lengte MH 7215/7205 Lengte MH 7225
47–406 20" x 1.75 x 2 3 x 181 mm 179 mm
37–490 22" x 1 3/8 3 x 225 mm 222 mm
47–507 24" x 1.75 x 2 3 x 232 mm 229 mm
37–540 24" x 1 3/8 3 x 251 mm 248 mm
47–559 26" x 1.75 x 2 3 x 259 mm 256 mm
37–590 26" x 1 3/8 3 x 275 mm 272 mm
47–622 28" x 1.75 3 x 289 mm 286 mm
37–622 28" x 1 3/8 x 1 5/8 3 x 289 mm 286 mm
28–622 28" x 1 1/8 3 x 289 mm 286 mm
32–622 28" x 1 5/8 x 1 1/4 3 x 289 mm 286 mm
28–630 27" x 1 1/4 fifty 3 x 294 mm 291 mm
32–630 27" x 1 1/4 3 x 294 mm 291 mm

Spaaklengtetabel

Spectro Grip 7

Art. nr. —                          " —      " —       " —             " —       " —       " —      " —      

Type Schakelaar Draaigreep

Kabel 1450 mm           " 1550 mm " 1650 mm " 1750 mm " 1850 mm " 1950 mm " 2050 mm " 2150 mm

Versnellings indicator Venster

Stuurdikte 22,3 mm

Min. Rechte lengte Stuur Minimum lengte voor Schakelaar = 150mm

Gewicht 89 g

Huis Glass filled PBT

Handgreep POM

Handgr. Overtrek Thermoplastic elastomer, Overmolded

Stuurklem Aluminum

Ui
tv

oe
rin

g

S
C
H
A
K
E
L
A
A
R
S

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
• Breng de spaken op de gebruikelijke

manier aan. Zie spaaklengtetabel.
• Zet stofdop (1, afbeelding 1) en tand-

krans (2) op de aandrijving.
• Schuif tandkransveerring (3, afbeelding 2)

over de conus van montagewerktuig (4).
Zet montagehuls met grote diameter
op de aandrijving. 

• Schuif schuifhuls (5) van de montagewerktuig
met veereinde over montagehuls. Duw
schuifhuls in richting (6), veerring komt
daardoor terecht in de ril van de aandrijving. 

• Verwijder de montagemal en controleer
of de veerring goed zit.

• Draai de stofkap (7, afbeelding 3) zo dat
de nokken (8) zich tussen de drie ribben
(9) op het tandwiel (10) bevinden.

• Zet de stofkap op het tandwiel en druk hem
ertegen aan tot u voelt dat hij vastklikt.

• Monteer het wiel in het achterste 
gedeelte van het frame.

• Breng de ketting op zijn plaats.
• Schuif de oplegringen aan beide zijden

op de as (1, fig. 4). De gekartelde kant
moet tegen het uitvaleinde aanliggen en
de lip aan de ring moet in de sleuf vallen.
In het geval de afmeting A1 het maximum
van 12,5 mm overschrijdt (Zie pag. 13),
bijvoorbeeld in het geval van zeer dikke
uitvaleinden, worden de beide oplegringen
aan de linkerkant ter weerszijden van
het uitvaleinde aangebracht (afb. 5).

• Monteer aan de tandwielkant de be-
schermbeugel (1, afbeelding 6) direct
onder de bevestigingsmoer.
Aanhaalkoppel 30 – 40 Nm.

• Bevestig de remsleutel met een passende
strop (2, afb. 4 en afb. 10) aan de achtervork. 
Let op: 
Monteer de remsleutel tussen de uiteinden
van de strop! Die moet spelingvrij aan het
frame vastgezet worden. Gebruik een zelf-
borgende moer. Aanhaalkoppel: 2–3 Nm.
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Montagewerktuig
Art. nr. 0582 104 000



15

SPECTRO S7
MONTAGE

Technisch handboek 2003

Opmerking: 
• Als u een eigen beschermbeugel (1, af-

beelding 6) gebruikt, mag de dikte van 
de bevestigingsplaat max. 3 mm zijn. 

• Gebruik geen extra ringen. 
• Het begin van de schroefdraad van de

as moet zichtbaar uitsteken voorbij de
wielmoer. 

M O N T A G E  V A N  D E
S C H A K E L A A R
Opmerking: 
• Anders dan bij de vroegere versie van

de shifter loopt de kabel nu boven de
remgreep langs. Hou rekening met een
50 mm langere buitenkabel.

• Houd bij het vaststellen van de lengte
van de buitenkabels rekening met een
maximale stuuruitslag in beide 
richtingen.

• Houd verder rekening met het feit dat
verschillende voorbouwlengtes en 
stuurposities van invloed zijn op de 
vereiste buitenkabellengte.

• Schuif de shifter (1, afbeelding 7) op 
het stuur.

• Zet de vaste handgreep (2) vast op het
stuuruiteinde.

• Schuif de shifter tegen de vaste hand-
greep, draai hem in de gewenste positie
en zet hem vast met bout (3). Het aan-
haalkoppel is 1,5 Nm.

Let op:
• Monteer de vaste handgrepen nooit met

vet– of zeepachtige oplossingen. Hand-
grepen hebben een axiale beveiligings-
functie en moeten zo gemonteerd zijn
dat ze niet van het stuur kunnen afglijden.

• Controleer of schakelaar en remgreep
goed bewogen kunnen worden (veran-
der zo nodig de stand).

• Rijd nooit zonder vaste handgreep. Het
draaibare gedeelte zou dan los kunnen
schieten van het huis en van het stuur
kunnen afglijden, waardoor u zou kunnen
vallen en gewond zou kunnen raken.

• Vermijd een te scherpe bocht bij het 
leggen van de kabel. Zie 1, afbeelding 8
voor de bevestigingspunten.

• Laatste kabelstop (2, afbeelding 8) op de
rechter liggende achtervork vlak achter
het kettingwiel.
De buitenkabel moet vrij binnen de 
kabelstop kunnen ronddraaien.

I N S T A L L A T I E  C L I C K B O X
• Plaats de schakelstift (1, afbeelding 9)

in de schakelbuis (2) (smeer deze 
onderdelen met een beetje olie) en
schuif het geheel tot de aanslag in de
asboring. Draai de schakelbuis zodanig
dat de sleuf (6) goed zichtbaar is.

• Schuif de fixeerbus (3) met de gelei-
derail (4) naar voren over de naafas –
zorg er daarbij voor dat de nok aan de
binnenkant (5) in de sleuf (6) van de
schakelbuis terechtkomt – tot de bus
hoor – en voelbaar vastklikt.

• Draai de fixeerbus op de as tot de gelei-
derail (4) ongeveer recht omhoog wijst.

• Draai de shifter in de 1e versnelling. 
• Schuif de Clickbox (2, afbeelding 6) tot

de aanslag over de naafas. De gelei-
derail (4, afbeelding 9) van de fixeerbus
grijpt daarbij in de inkeping in het huis.
Draai de kartelmoer (3, afbeelding 6) in
de eindpositie met de hand vast. 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 5e in
de 4e versnelling.

• Draai stelschroef (5, afbeelding 7) zo dat
de markeringen in het kijkvenster (4)
van kap in dezelfde richting wijzen.

A A N S L U I T E N  V A N  D E
T R O M M E L R E M
Let op: 
Gebruik uitsluitend remgrepen waarbij de
kabelweg min. 15 mm bedraagt en
hefboomoverbrenging van min. 3,8 bijv. 
• Bevestig tegenhouder (1, afbeelding 10),

stelschroef (2) en moer (3) aan elkaar en
plaats deze onderdelen in de sleuf van
de remsteun.

• Draai de stelschroef ca. 2/3 slagen naar
onderen en breng de van de remgreep
komende remkabel op zijn plaats

• Schuif het onderste uiteinde van de 
kabel door stelschroef. Plaats het 
onderste uiteinde van de buitenkabel in
stelschroef.

• Schuif kabeluiteinde (4) in vorkstuk (5).
• Draai schroef (6) licht aan.
• Bevestig vorkstuk aan remhendel (7).
• Trek kabeluiteinde met een tang zo strak,

dat vorkstuk nog los- en vastgemaakt
kan worden (belangrijk voor het 
verwisselen van het wiel)

• Draai schroef (6) aan.

Let op:
Gebruik voor trommelremnaven in NL-
uitvoering (met hendel 8) uitsluitend een
originele Holland-remkabel (vorkstuk (5)
is hiervoor niet geschikt).

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 10) zover

los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.
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D E M O N T A G E  V A N  H E T
A C H T E R W I E L
• Draai de shifter in de 1e versnelling. 
• Draai de kartelschroef (Clickbox) los.
• Verwijder de Clickbox, de fixeerbus en

de schakelbuis/-stift
• Demonteer het wiel.

D E M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

• Verwijder borgring (38), tandwiel (37) en
stofkap (36).

• Verwijder fixeerbus (42) (vastgeklikt).
• Verwijder schakelstift/-buis (40/41).
• Span de naaf met de tandwielkant naar bene-

den tussen de aluminium wangen van de as.
• Schroef de twee borgmoeren (1) los.
• Verwijder hefboomconus (2), kogel-

houder (3) en remmantel (4).
• Trek naafhuis (5) naar boven los.
• Draai remconus (6) los van de vlakke

schroefdraad.
• Verwijder borgring (7) en aanloopring (8).
• Verwijder planeetwieldrager (9), ring

(10), drukveer (11) en de drie zonne-
wielen (12, 13, 14).

• Span de naaf om op de as.
• Schroef vaste conus (35) los.
• Verwijder aandrijving (34), drukveer (32)

met hoekkap (31), de grote drukveer (30),
kogelhouder (33), tandwiel met inwendige
vertanding (29) en koppelingswiel (28).

• Druk veer (25) samen en verwijder
schuifwig (27).

• Verwijder hoekkap (26), veer (25) en
hoekkap (24).

• Demonteer de maanvormige borgring (23).
• Verwijder tussenring (22) en kunstofring (21).
• Verwijder stifttap (16) (Let op: staat 

onder veerdruk) en demonteer de lange
drukveer (17), geleidestift (18), schuifpal
(19) en de korte drukveer (20).

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

Reiniging en smering van de onderdelen zie
„ONDERHOUD / SMERING“.
• Zet achtereenvolgens de volgende

onderdelen in de as (aan de kant met in-
wendige schroefdraad): korte drukveer
(20), schuifpal (19) – is aan weerskanten
hetzelfde, geleidestift (18) – is aan weer-
skanten hetzelfde, lange drukveer (17).

• Druk de veer samen en monteer stifttap
(16).

• Span de as met de aanzet voor de Clickbox
naar boven in en zet de kunststof profiel-
ring (21) met grote Ø naar boven erop.

• Monteer aanloopschijf (22) en de
maanvormige borgring (23).

• Zet hoekkap (24), drukveer (25) met 7
windingen en hoekkap (26) erop. (Mon-
teer de binnenkant van de hoek altijd in
de richting van de veer.)

• Druk de veer samen en zet schuifpal (27)
– is aan weerskanten hetzelfde – in het
midden in de as.

• Span de as om (met de aanzet naar beneden).
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• Monteer het grote zonnewiel (14) met de
afschuiningen naar boven.

• Zet het middelste zonnewiel (13) erop
met de afschuiningen naar boven.

• Monteer het kleine zonnewiel (12) met
de uitsparingen naar voren. De schuifpal
grijpt in de sleuven.

• Zet de kleinste drukveer (11) erop.
• Leg de 1 mm dikke ring (10) erop.
• Monteer de planeetwieldrager (9). 

Daartoe: zet het montagemal (afbeel-
ding 2) zo op de planeetwieldrager dat
de markeringen (X) op de 3 planeet-
wieltjes en het montagemal zich in één
lijn bevinden.

• Draai de planeetwieldrager en schuif
hem tegelijkertijd naar beneden over de
zonnewielen.

• Leg aanloopring (8) erop en monteer
borgring (7) in de ril.
Verwijder het montagemal nu pas.

Opmerking: 
Als het drijfwerk niet nauwkeurig
gemonteerd wordt, kan het gebeuren dat
de naaf zwaar loopt. In dit geval is de
kans groot dat de tandwielen in het 
gebruik kapotgaan.

• Span de as om (aanzet voor Clickbox
weer naar boven).

• Monteer het koppelingswiel (28) met de
meenemerring naar beneden.

• Schuif het tandwiel met inwendige
vertanding (29) over het koppelingswiel.

• Zet de grote veer (30) erop.
• Leg de grootste kogelhouder (33) erop

met de kogels naar onderen.
• Zet hoekkap (31) erop. (Monteer de bin-

nenkant van de hoek altijd in de richting
van de veer.)

• Monteer de drukveer (32) met 12 windingen.
• Zet de aandrijving (34) erop – druk hem

naar beneden – en schroef de vaste 
conus (35) er tot de aanslag op, aanhaal-
koppel 20 Nm.

• Span de as om (aanzet voor Clickbox
weer naar beneden).

• Schroef remconus (6) op de vlakke
schroefdraad.

• Monteer de naafhuls door dit iets naar
links over de aangrijppallen te draaien.
Eventueel plastic ring (afb. 3) in stelling
brengen.

• Zet remmantel (4, afb. 1) erin met de 
nokken naar boven; de frictieveer van de
remconus moet daarbij in de sleuf van
de remmantel grijpen.

• Leg de kogelhouder (3) (met de kogels
naar beneden) erin, zet hefboomconus
(2) erop; draai deze daarbij naar rechts
tot de nokken pakken.

• Schroef de borgmoeren (1) erop, stel de
lagering zodanig in dat deze geen 
speling heeft en draai de moeren met 
15 – 20 Nm vast.

Opmerking:
De naaftypen MH 7205 / MH 7225 worden
analoog gemonteerd. Verschil: in plaats
van remmantel/-conus bevindt zich op de
planeetwieldrager een aangrijppaldrager.
Zonder vlakke schroefdraad – gefixeerd
met een borgring. 

VERSNELLINGSKABEL VERVANGEN
Demontage versnellingskabel:
• Draai de shifter in de 1e versnelling. 
• Haal de Clickbox niet van de as af.
• Draai de stelmoer (1, afbeelding 4)

helemaal los. Draai het boutje (2) los en
neem het deksel (3) af. 

• Trek de kabel en de klemstuk (1, afb. 5)
naar boven los, maak de klemverbinding
los en haal het klemstuk van de kabel.

• Schuif nu voorzichtig de rubber van de
draaigreep (afbeelding 6) onderwijl 
duwde kabel terug en wip het tonnetje
uit de shifter. Gooi de oude kabel weg.

Montage versnellingskabel:
• Voer de nieuwe kabel door de opening en

de nieuwe buitenkabel. Trek de kabel vast
aan zodat het tonnetje op zijn plaats valt.

• Plaats de klemstuk op de kabel en zet
hem vast op 90 mm afstand van de stel-
moer (afbeelding 7). Draai het klembout
aan met 1,5 – 2 Nm en knip het kabeluit-
einde af op 2 – 3 mm. Voor het instellen van
de afstand kan een instelstuk gebruikt
worden (afb. 8). (Art. nr. 65 0324 107 000).

• Plaats de klemstuk met de kop van de
klembout (1, afbeelding 5) naar beneden
terug, en zorg dat de kabel tegen de klok
in door de groef om de klem heen loopt.

• Breng het deksel aan (3, afbeelding 4)
en zet hem vast met bout (2), met een
aanhaalkoppel van 0,35 – 0,45 Nm. Draai
de stelmoer (1) geheel in de Clickbox.

Opmerking:
• Als u de clickbox van de as wilt verwij-

deren om de kabel te vervangen, ga dan
als volgt te werk:
– Zet de shifter in de stand ‘1’.
– Draai de geribbelde bout op de click-

box los en trek de clickbox van de as.
– Vervolgens is het van wezenlijk be-

lang om de stelstift (1, afb. 8) zo ver
mogelijk in de clickbox te drukken en
de geribbelde borgmoer vast aan te
draaien, zodat de oorspronkelijke
veerspanning van de veer binnenin de
clickbox bewaard blijft. 

– Vervang de kabel zoals hierboven be-
schreven.

• Als U de clickbox van de as afneemt en
de kabel vervangt zonder het uiteinde van
de stelstift te zekeren, dan raakt u de
voorspanning van de veer in de clickbox
kwijt. In dat geval moet de kabel met
een extra lus om de schijf gemonteerd
worden (afb. 5).
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U I T W I S S E L B A A R H E I D
S H I F T E R  / C L I C K B O X
Modellen tot 1998 (afb. 9):
Combineer deze nooit met nieuwere 
versies!

Modellen tot einde 2002 en van af 2003 
(afb. 10):
Combineer shifter en clickbox alleen zoals
aangegeven in afb. 10.

Afstand tot de klembout:
Elke clickboxversie heeft zijn specifieke
afstand tot de klembout:
• Tot 1998: afstand 68,5 mm
• Tot eind 2002: afstand 89 mm
• Vanaf 2003: afstand 90 mm

C L I C K B O X  V E R V A N G E N
D O O R  E E N  N I E U W E
V E R S I E  ( V A N  A F  2 0 0 3 )
• Zet de shifter in de stand ‘1’.
• Draai de geribbelde bout los en trek de

clickbox van de as.
• Draai de stelschroef (1, afb. 12) helemaal

los. Draai de schroef van de behuizing
los (2), hou de stelschroef (1) zijdelings
weg en verwijder de behuizing (3).

• Druk het uiteinde van de stelstift (1, 
afb. 11) (Onderdeel nr. 65 0324 107 000)
zo ver mogelijk in de clickbox en draai
de borgmoer vast (om de voorspanning
van de veer in de clickbox vast te houden)

• Trek de kabel en de klembout (1, afb. 5)
naar boven weg.

• Plaats de klembout (1, afb. 5) in de nieu-
we clickbox en leg de kabel tegen de
richting van de klok in om de schakel-
schijf.
Opmerking:
Als U de clickbox van de as afneemt en
de kabel vervangt zonder het uiteinde
van de stelstift te zekeren, dan raakt u
de voorspanning van de veer in de
clickbox kwijt. In dat geval moet de 
kabel met een extra lus om de schijf 
gemonteerd worden (afb. 5).

• Breng de behuizing aan (3, afb. 12) en zet
hem vast met de schroef (2). Het aan-
haalkoppel is 0,35 – 0,45 Nm. Draai de
kabelstelmoer volledig in.

• Draai de borgmoer van de stelstift los en
trek hem zonodig naar buiten.

• Druk de clickbox op de as van de naaf.
Draai de gekartelde bout handvast aan. 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 5e in
de 4e versnelling.

• Draai stelschroef (1, afbeelding 12) zo 
dat de markeringen in het kijkvenster
van kap in dezelfde richting wijzen.

9

Combineer deze nooit met nieuwere versies!
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T R O M M E L R E M
Remankerplaat monteren (c.q. vervangen):
• Leg aanloopring (8, afbeelding 13) over de

as op de stelconus en breng de comple-
te remankerplaat op zijn plaats. Leg ring
(9) en afstandsbus (10) erop en schroef
borgmoer (11) hierop. 

• Druk de remhendel (7) tot de aanslag in
en houd hem vast om de remschoenen in
de remtrommel te centreren – draai de
borgmoer met een aanhaalkoppel van 
15 – 20 Nm vast.

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 13) zover

los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.

Let op:
Controleer of alle remonderdelen juist 
gemonteerd zyn.

O N D E R H O U D  / S M E R I N G
Let op:
De versnellingsnaaf is voorzien van een
continue smering en is onder normale 
omstandigheden onderhoudsvrij. Door
bijzonder zware belasting van de terug-
traprem kan de werking hiervan te krach-
tig worden, het achterwiel kan blokkeren.
Smeer de remmantel in dit geval bij met
speciaal vet (Art. nr. 0369 135 201). 
De remmantel moet bij slijtage, d.w.z.
wanneer het ruitpatroon nauwelijks meer
te zien is, worden vervangen. 

Reiniging van de onderdelen:
• Alle onderdelen – met uitzondering van

de planeetwieldrager – mogen in een
reinigingsbad ontvet worden.

• Reinig de planeetwieldrager alleen aan
de buitenkant met een kwastje om te 
voorkomen dat de planeetwiellagers
ontvet worden.

Let op:
Gebruik bij het reinigen van versnellings-
naven geen water dat onder druk staat
(bijv. een gebonden waterstraal, hoge-
drukreiniger etc.) – naar binnen gedron-
gen water kan storingen in de werking
veroorzaken.

Smering van de onderdelen:
• Zet om de lagerpunten van de planeetwielen

te smeren, de planeetwieldrager op de
kroon en druppel 2 – 3 druppels olie op de
lagerbouten – draai de planeetwieltjes
daarbij zodat de lagerpunten goed
gesmeerd worden – smeer de as boven de
asboring en de assleuven met olie, smeer
de buitenkant met een dun laagje vet.

• Smeer de zonnewielen aan de binnenkant
met olie, smeer de vertanding aan de
buitenkant met vet (vul de openingen
tussen de tanden).

• Smeer de uitwendige vertandingen en
de meenemerring van het koppelingswiel
met olie, smeer de boring aan de linker-
en de rechterkant met een beetje vet.

• Smeer het tandwiel met inwendige
vertanding niet, smeer alleen de
aangrijppaluitsparingen met olie.

• Smeer de boring van de remconus en de
frictieveer met vet.

• Smeer de remmantel van binnen en van
buiten met vet.

• Vet de kogelhouder bij en voorzie de
hulskogelloopbanen van een laagje vet.

• Voorzie de hefboomconus met een
vetreserve voor de rem.

Probleem
Schakel-
problemen

Pedalen 
draaien 
mee tijdens 
het free-
wheelen

Terug-
traprem 
blokkeert

Oorzaak
Beschadigde
kabel
Onjuiste af-
stelling
Te veel toege-
voegde on-
derd. tussen
de naaf en de
asmoer

Lagers te
strak afge-
steld
Loszittende
borgmoer

Ketting staat
te strak
Remmantel
drooggelo-
pen

Oplossing
Vervang de
kabel
Stel het sy-
steem af
Het begin van
de schroef-
draad van de as
moet zichtbaar
uitsteken voor-
bij de wielmoer.
Stel de 
lagers af

Draai de borg-
moer vast
(15 – 20 Nm)
Stel de ketting
iets losser
Maak het naaf-
huis schoon,
schuur de rem-
cilinder bij en
smeer hem
remmantel,
vervang de
remmantel

F O U T E N C H E C K L I J S T
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SPECTRO P5
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

• Comfort Action Schakelen
• Verbeterde Ergonomie
• Optimale versnellingsverhoudingen
• Spectro Design
• Matverchroomde afwerking
• Betrouwbare Remwerking
• Naaf met het beste rendement in 

zijn klasse

Uitvoering Spectro P5 Cargo:
zie pagina 29.

Let op:
• Spectro S7 kan niet gebruikt worden 

voor tandems, transportfietsen of 
vergelijkbaar zware belastingen.

• Gebruik altijd beide oplegringen.
Eventueel beide ringen op het linker
aseinde monteren (afb. 5)

Fietsframe:
• De uitvaleinden moeten evenwijdig staan.
• Uitvaleinden, split max. 10,5 mm.
• Het frame moet een zodanige stijfheid

hebben dat het achterdeel bij een max.
aanhaalkoppel van 250 Nm op het wiel 
niet blijvend vervormt.

V
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N

Spectro P5 met terugtraprem Spectro P5 met trommelrem Spectro P5 zonder rem

Type MH 5215 MH 5225 MH 5205

Rem Terugtrap Trommelrem „D“ " „NL“ " „NL“ Zonder rem

Vorkbreedte, VB 122 mm 126 mm 122 mm

Lengte, L 175 mm 179 mm 175 mm

Diam. aseinde, T FG 10,5                     " FG 10,5 vertan. vaste conus FG 10,5 FG 10,5

Breedte uitvaleinden A1 max. = 12,5 mm   /   A2 max. = 11,5 mm A1 max. = 12,5 mm   /   A2 max. = 12,5 mm A1 max. = 12,5 mm   /   A2 max. = 10,5 mm

Spaakgaten 36 36 36

Gatdiam., Ds 3,0 mm 2,9 mm 3,0 mm

Gatencirkel, TK 75 mm 89 mm 75 mm

Afst. flens-1/2 inbouwbr. F1 = 28,5 mm   /   F2 = 29,5 mm F1 = 30,5 mm   /   F2 = 29,5 mm F1 = 29 mm   /   F2 = 29 mm

Totaal 251 %

1e Versnelling 63 %

2e Versnelling 78 %

3e Versnelling 100 %

4e Versnelling 128 %

5e Versnelling 158 %

Bruikbare afm. 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32" 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32" 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32"

Lijn, C/D/E 49 / 45,5 / 43 mm 51,5 / 48,5 / 45,5 mm 49 / 45,5 / 43 mm

Overbrengingsverh. 24", 26", 28"= 1,8 – 1,9    /   20"= 1,8 – 2,0

Passend met shifter Spectro Grip 5

Passend met Clickbox Clickbox P5

Passend voor tandem — — —

Gewicht 1495 g 1536 g 1330 g

Materiaal Naafhuis Staal Aluminum Staal

Afwerking Matt Chrome Plated Clear Coat           " Clear Coat " Black Coat Matt Chrome Plated
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##

##

##

##

##

##

##

##

As
Sp

ak
en

Ov
er

br
en

gi
ng

sv
er

ho
ud

.
Ke

tti
ng

Fi
ni

sh

T

L

VB

1/2 VB

A2 max.

F2 F1

E
D
C

7
min. 13,5

A1 max.
R 100Ø 7,3

TK

Ds

Uitvoering met terugtraprem
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SPECTRO P5
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

SPECTRO P5
MONTAGE

De berekende spaaklengten zijn richtwaarden. Deze moeten door uitproberen 
gecontroleerd en zo nodig aangepast worden.

Bandmaat Kruising Lengte MH 5215/5205 Lengte MH 5225
47–406 20" x 1.75 x 2 3 x 181 mm 179 mm
37–490 22" x 1 3/8 3 x 225 mm 222 mm
47–507 24" x 1.75 x 2 3 x 232 mm 229 mm
37–540 24" x 1 3/8 3 x 251 mm 248 mm
47–559 26" x 1.75 x 2 3 x 259 mm 256 mm
37–590 26" x 1 3/8 3 x 275 mm 272 mm
47–622 28" x 1.75 3 x 289 mm 286 mm
37–622 28" x 1 3/8 x 1 5/8 3 x 289 mm 286 mm
28–622 28" x 1 1/8 3 x 289 mm 286 mm
32–622 28" x 1 5/8 x 1 1/4 3 x 289 mm 286 mm
28–630 27" x 1 1/4 fifty 3 x 294 mm 291 mm
32–630 27" x 1 1/4 3 x 294 mm 291 mm

Spaaklengtetabel

S
C
H
A
K
E
L
A
A
R
S

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
• Breng de spaken op de gebruikelijke

manier aan. Zie spaaklengtetabel.
• Zet stofdop (1, afbeelding 1) en tand-

krans (2) op de aandrijving.
• Schuif tandkransveerring (3, afbeelding 2)

over de conus van montagehuls (4). 
Zet montagehuls met grote diameter
op de aandrijving. 

• Schuif schuifhuls (5) van de montagewerktuig
met veereinde over montagehuls. Duw
schuifhuls in richting (6), veerring komt
daardoor terecht in de ril van de aandrijving. 

• Verwijder de montagemal en controleer
of de veerring goed zit.

• Draai de stofkap (7, afbeelding 3) zo dat
de nokken (8) zich tussen de drie ribben
(9) op het tandwiel (10) bevinden.

• Zet de stofkap op het tandwiel en druk hem
ertegen aan tot u voelt dat hij vastklikt.

• Monteer het wiel in het achterste 
gedeelte van het frame.

• Breng de ketting op zijn plaats.
• Schuif de oplegringen aan beide zijden

op de as (1, fig. 4). De gekartelde kant
moet tegen het uitvaleinde aanliggen en
de lip aan de ring moet in de sleuf vallen.
In het geval de afmeting A1 het maximum
van 12,5 mm overschrijdt (Zie pag. 13),
bijvoorbeeld in het geval van zeer dikke
uitvaleinden, worden de beide oplegringen
aan de linkerkant ter weerszijden van
het uitvaleinde aangebracht (afb. 5).

• Monteer aan de tandwielkant de be-
schermbeugel (1, afbeelding 6) direct
onder de bevestigingsmoer.
Aanhaalkoppel 30 – 40 Nm.

• Bevestig de remsleutel met een passende
strop (2, afb. 4 en afb. 10) aan de achtervork. 
Let op: 
Monteer de remsleutel tussen de uiteinden
van de strop! Die moet spelingvrij aan het
frame vastgezet worden. Gebruik een zelf-
borgende moer. Aanhaalkoppel: 2–3 Nm.

Spectro Grip 5

Art. nr. —                          " —      " —       " —             " —       " —       " —      " —      

Type Schakelaar Draaigreep

Kabel 1450 mm           " 1550 mm " 1650 mm " 1750 mm " 1850 mm " 1950 mm " 2150 mm " 2350 mm

Versnellings indicator Venster

Stuurdikte 22,3 mm

Min. Rechte lengte Stuur Minimum lengte voor Schakelaar = 150mm

Gewicht 89 g

Huis Glass filled PBT

Handgreep POM

Handgr. Overtrek Thermoplastic elastomer, Overmolded

Stuurklem Aluminum
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MONTAGE

Opmerking: 
• Als u een eigen beschermbeugel (1, af-

beelding 5) gebruikt, mag de dikte van 
de bevestigingsplaat max. 3 mm zijn. 

• Gebruik geen extra ringen. 
• Het begin van de schroefdraad van de as

moet zichtbaar uitsteken voorbij de wielmoer. 

M O N T A G E  V A N  D E
S C H A K E L A A R
Opmerking: 
• Anders dan bij de vroegere versie van

de shifter loopt de kabel nu boven de
remgreep langs. Hou rekening met een
50 mm langere buitenkabel.

• Houd bij het vaststellen van de lengte van
de buitenkabels rekening met een ma-
ximale stuuruitslag in beide richtingen.

• Houd verder rekening met het feit dat
verschillende voorbouwlengtes en 
stuurposities van invloed zijn op de 
vereiste buitenkabellengte.

• Schuif de shifter (1, afbeelding 7) op 
het stuur.

• Monteer de vaste handgreep (2) op de
aanslag.

• Leg het shifter zonder druk uit te oefe-
nen tegen de vaste handgreep aan.
Lijn het huis uit met het stuur en zet het vast
met de bout (3). Aanhaalkoppel 1,5 Nm.

Let op:
• Monteer de vaste handgrepen nooit met

vet– of zeepachtige oplossingen. Hand-
grepen hebben een axiale beveiligings-
functie en moeten zo gemonteerd zijn dat
ze niet van het stuur kunnen afglijden.

• Controleer of schakelaar en remgreep
goed bewogen kunnen worden (veran-
der zo nodig de stand).

• Rijd nooit zonder vaste handgreep. Het
draaibare gedeelte zou dan los kunnen
schieten van het huis en van het stuur
kunnen afglijden, waardoor u zou kunnen
vallen en gewond zou kunnen raken.

• Vermijd een te scherpe bocht bij het 
leggen van de kabel. Zie 1, afbeelding 8
voor de bevestigingspunten.

• Laatste kabelstop (2, afbeelding 8) op de
rechter liggende achtervork vlak achter
het kettingwiel.
De buitenkabel moet vrij binnen de 
kabelstop kunnen ronddraaien.

I N S T A L L A T I E  C L I C K B O X
• Plaats de schakelstift (1, afbeelding 9) in

de schakelbuis (2) (smeer deze onderdelen
met een beetje olie) en schuif het geheel
tot de aanslag in de asboring. In het geval
dat de schakelstift uitstaat: druk de schakel-
stift iets aan en draai hem met de klok mee
tot hij weer axial verschoven kan worden (Dit
geldt voor naven die geproduceerd zijn voor
1 januari 2001). Draai de schakelbuis zoda-
nig dat de sleuf (6) goed zichtbaar is.

• Schuif de fixeerbus (3) met de gelei-
derail (4) naar voren over de naafas –
zorg er daarbij voor dat de nok aan de
binnenkant (5) in de sleuf (6) van de
schakelbuis terechtkomt – tot de bus
hoor – en voelbaar vastklikt.

• Draai de fixeerbus op de as tot de geleide-
rail (4) ongeveer recht omhoog wijst.

• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• Schuif de Clickbox (2, afbeelding 6) tot

de aanslag over de naafas. De gelei-
derail (4, afbeelding 9) van de fixeerbus
grijpt daarbij in de inkeping in het huis.
Draai de kartelmoer (3, afbeelding 6) in
de eindpositie met de hand vast (0,3 Nm). 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 4e in
de 3e versnelling.

• Draai stelschroef (5, afbeelding 7) zo dat
de markeringen in het kijkvenster (4)
van kap in dezelfde richting wijzen.

A A N S L U I T E N  V A N  D E
T R O M M E L R E M
Let op: 
Gebruik uitsluitend remgrepen waarbij de
kabelweg min. 15 mm bedraagt en
hefboomoverbrenging van min. 3,8 bijv. 
• Bevestig tegenhouder (1, afbeelding 10),

stelschroef (2) en moer (3) aan elkaar en
plaats deze onderdelen in de sleuf van
de remsteun.

• Draai de stelschroef ca. 2/3 slagen naar
onderen en breng de van de remgreep
komende remkabel op zijn plaats

• Schuif het onderste uiteinde van de 
kabel door stelschroef. Plaats het 
onderste uiteinde van de buitenkabel in
stelschroef.

• Schuif kabeluiteinde (4) in vorkstuk (5).
• Draai schroef (6) licht aan.
• Bevestig vorkstuk aan remhendel (7).
• Trek kabeluiteinde met een tang zo strak,

dat vorkstuk nog los- en vastgemaakt
kan worden (belangrijk voor het 
verwisselen van het wiel)

• Draai schroef (6) aan.

Let op:
Gebruik voor trommelremnaven in NL-
uitvoering (met hendel 8) uitsluitend een
originele Holland-remkabel (vorkstuk (5)
is hiervoor niet geschikt).

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 10) zover

los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.
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DEMONTAGE VAN HET ACHTERWIEL
• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• Draai de kartelschroef (Clickbox) los.
• Verwijder de Clickbox. Schakelstift/-buis

kunnen rustig in de naafas blijven zitten.
• Demonteer het wiel.

D E M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

• Verwijder borgring (35), tandwiel (34) en
stofkap (33).

• Verwijder fixeerbus (41) (vastgeklikt).
• Verwijder schakelstift/-buis (40/39). 

(Trek om beide delen te demonteren, de
schakelstift naar buiten en schroef hem
tegen de klok in los.)

• Span de naaf met de tandwielkant naar
beneden tegen het tweevlak van de as.

• Schroef de twee borgmoeren (1) los.
• Verwijder hefboomconus (2), kogel-

houder (3) en remmantel (4).
• Trek het naafhuis (5) naar boven los.
• Draai remconus (6) los van de vlakke

schroefdraad.
• Verwijder borgring (7) en aanloopring (8).
• Verwijder planeetwieldrager (9) en 

aanloopring (10).
• Span de naaf om in een bankschroef.
• Schroef vaste conus (32) los.
• Verwijder aandrijving (31), drukveer (29),

grote drukveer (27) en kogelhouder (30).
• Verwijder het tandwiel met inwendige

vertanding (26) en koppelingswiel (25) en
haal hoekkap (23) uit het koppelingswiel.

• Verwijder schuifwig (24) (druk de veer
daartoe samen). Verwijder veer (22) en
de beide hoekkappen (23/21).

• Demonteer borgring (20), ring (19), de
kegelvormige drukveer (18) en het grote
zonnewiel. Span de as om (schuifwig
zichtbaar).

• Verwijder stifttap (14) (staat onder veer-
druk) – demonteer veer (15), geleidebout
(16) en schuifwig (17).

• Verwijder het kleine zonnewiel (11).

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

Reiniging en smering van de onderdelen zie
„ONDERHOUD / SMERING“.
• Span de as met de inwendige schroef-

draad naar boven in.
• Zet het kleine zonnewiel (11) met de

kroonvertanding vooruit erop.
• Duw schuifwig (17) in het langwerpige

gat (wordt door indraaien in het zonne-
wiel zijdelings verplaatst).

• Zet bout (16) en vervolgens veer (15) in
de as en draai stifttap (14) erin tot deze
niet meer uitsteekt.

• Span de as om. 
• Monteer het grote zonnewiel (12) (is aan

weerskanten hetzelfde). Zet de kegel-
vormige drukveer (18) met de grote Ø
naar voren erop. 

• Druk de veer samen en monteer ring (19)
en borgring (20).
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• Monteer hoekkap (21), de drukveer (22)
met 7 windingen en de tweede hoekkap
(23). (Monteer de binnenkant van de
hoek altijd in de richting van de veer.)

• Druk de veer samen en zet schuifwig (24)
(is aan weerskanten hetzelfde) in het
midden in het langwerpige gat.

• Zet koppelingswiel (25) erop met de
meenemerring naar beneden.

• Monteer hoekkap (28) voor de drukveer.
(Monteer de binnenkant van de hoek 
altijd in de richting van de veer.)

• Plaats het tandwiel met inwendige
vertanding (26) over de vertanding van
het koppelingswiel.

• Leg kogelhouder (30) met de kogels naar
beneden op het tandwiel met inwendige
vertanding.

• Zet de grote drukveer (27) op het tand-
wiel met inwendige vertanding.

• Monteer de drukveer met 13 windingen
(29) op de as (steunt in het koppelings-
wiel op de hoekkap).

• Zet de aandrijving (31) erop, druk hem
naar beneden en schroef de vaste conus
(32) er tot de aanslag op. Aanhaalkoppel
20 Nm (span de naaf daarna in de bank-
schroef om).

• Schuif aanloopring (10) erop en monteer
de planeetwieldrager (9). 
Daartoe: zet het montagemal (afbeel-
ding 2) zo op de planeetwieldrager dat
de markeringen (X) op de 3 planeet-
wieltjes en het montagemal zich in één
lijn bevinden.

• Breng de planeetwieldrager op zijn
plaats, leg aanloopring (8) erop en 
monteer borgring (7) in de ril. 
Verwijder het montagemal nu pas.

Opmerking: 
Als het drijfwerk niet nauwkeurig gemon-
teerd wordt, kan het gebeuren dat de 
naaf zwaar loopt. In dit geval is de kans
groot dat de tandwielen in het gebruik 
kapotgaan.

• Schroef remconus (6) op de vlakke
schroefdraad.

• Monteer het naafhuis (5) door dit iets
naar links over de aangrijppallen te
draaien. Eventueel plastic ring (afb. 3) in
stelling brengen.

• Zet remmantel (4, afb. 1) erin met de 
nokken naar boven; de frictieveer van de
remconus moet daarbij in de sleuf van
de remmantel grijpen.

• Leg de kogelhouder (3) erin met de 
kogels naar beneden.

• Zet hefboomconus (2) erop; draai deze
daarbij naar rechts tot de nokken 
pakken.

• Schroef de borgmoeren (1) erop, stel de
lagering zodanig in dat deze geen speling
heeft en draai de moeren tegen elkaar in
vast. Aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

Opmerking:
De naaftypen MH 5205 / MH 5225 worden
analoog gemonteerd. Verschil: in plaats
van remmantel/-conus bevindt zich op de
planeetwieldrager een aangrijppaldrager.
Zonder vlakke schroefdraad – gefixeerd
met een borgring. 

VERSNELLINGSKABEL VERVANGEN
Demontage versnellingskabel:
• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• Haal de Clickbox niet van de as af.
• Draai de stelmoer (1, afbeelding 4)

helemaal los. Draai het boutje (2) los en
neem het deksel (3) af. 

• Trek de kabel en de klemstuk (1, afb. 5)
naar boven los, maak de klemverbinding
los en haal het klemstuk van de kabel.

• Schuif nu voorzichtig de rubber van de
draaigreep (afbeelding 6) onderwijl 
duwde kabel terug en wip het tonnetje
uit de shifter. Gooi de oude kabel weg.

Montage versnellingskabel:
• Voer de nieuwe kabel door de opening en

de nieuwe buitenkabel. Trek de kabel vast
aan zodat het tonnetje op zijn plaats valt.

• Plaats de klemstuk op de kabel en zet hem
vast op 80 mm afstand van de stelmoer
(afbeelding 7). Draai het klembout aan
met 1,5 – 2 Nm en knip het kabeluiteinde
af op 2 – 3 mm. Voor het instellen van de
afstand kan een instelstuk gebruikt wor-
den (afb. 8). (Art. nr. 65 0324 107 000).

• Plaats de klemstuk met de kop van de
klembout (1, afbeelding 5) naar beneden
terug, en zorg dat de kabel tegen de klok
in door de groef om de klem heen loopt.

• Breng het deksel aan (3, afbeelding 4)
en zet hem vast met bout (2), met een
aanhaalkoppel van 0,35 – 0,45 Nm. Draai
de stelmoer (1) geheel in de Clickbox.

Opmerking:
• Als u de clickbox van de as wilt verwij-

deren om de kabel te vervangen, ga dan
als volgt te werk:
– Zet de shifter in de stand ‘2’.
– Draai de geribbelde bout op de click-

box los en trek de clickbox van de as.
– Vervolgens is het van wezenlijk be-

lang om de stelstift (1, afb. 8) zo ver
mogelijk in de clickbox te drukken en
de geribbelde borgmoer vast aan te
draaien, zodat de oorspronkelijke
veerspanning van de veer binnenin de
clickbox bewaard blijft. 

– Vervang de kabel zoals hierboven be-
schreven.

• Als U de clickbox van de as afneemt en
de kabel vervangt zonder het uiteinde van
de stelstift te zekeren, dan raakt u de
voorspanning van de veer in de clickbox
kwijt. In dat geval moet de kabel met
een extra lus om de schijf gemonteerd
worden (afb. 5).

6

4

5

7

8

2

1

1

2 +1 mm 80 ±0,5 mm

2 3
1

1



26

SPECTRO P5
ONDERHOUD

Technisch handboek 2003

9

Combineer deze nooit met nieuwere versies!
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U I T W I S S E L B A A R H E I D
S H I F T E R  / C L I C K B O X
Modellen tot 1998 (afb. 9):
Combineer deze nooit met nieuwere 
versies!

Modellen tot einde 2002 en van af 2003 
(afb. 10):
Combineer shifter en clickbox alleen zoals
aangegeven in afb. 10.

Afstand tot de klembout:
Elke clickboxversie heeft zijn specifieke
afstand tot de klembout:
• Tot 1998: afstand 68,5 mm
• Tot eind 2002: afstand 83 mm
• Vanaf 2003: afstand 80 mm

C L I C K B O X  V E R V A N G E N
D O O R  E E N  N I E U W E
V E R S I E  ( V A N  A F  2 0 0 3 )
• Zet de shifter in de stand ‘2’.
• Draai de geribbelde bout los en trek de

clickbox van de as.
• Draai de stelschroef (1, afb. 12) helemaal

los. Draai de schroef van de behuizing
los (2), hou de stelschroef (1) zijdelings
weg en verwijder de behuizing (3).

• Druk het uiteinde van de stelstift (1, 
afb. 11) (Onderdeel nr. 65 0324 107 000)
zo ver mogelijk in de clickbox en draai
de borgmoer vast (om de voorspanning
van de veer in de clickbox vast te houden)

• Trek de kabel en de klembout (1, afb. 5)
naar boven weg.

• Plaats de klembout (1, afb. 5) in de nieu-
we clickbox en leg de kabel tegen de
richting van de klok in om de schakel-
schijf.
Opmerking:
Als U de clickbox van de as afneemt en
de kabel vervangt zonder het uiteinde
van de stelstift te zekeren, dan raakt u
de voorspanning van de veer in de
clickbox kwijt. In dat geval moet de 
kabel met een extra lus om de schijf 
gemonteerd worden (afb. 5).

• Breng de behuizing aan (3, afb. 12) en zet
hem vast met de schroef (2). Het aan-
haalkoppel is 0,35 – 0,45 Nm. Draai de
kabelstelmoer volledig in.

• Draai de borgmoer van de stelstift los en
trek hem zonodig naar buiten.

• Druk de clickbox op de as van de naaf.
Draai de gekartelde bout handvast aan. 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 5e in
de 4e versnelling.

• Draai stelschroef (1, afbeelding 12) zo 
dat de markeringen in het kijkvenster
van kap in dezelfde richting wijzen.
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Smering van de onderdelen:
• Zet om de lagerpunten van de planeetwielen

te smeren, de planeetwieldrager op de
kroon en druppel 2 – 3 druppels olie op de
lagerbouten – draai de planeetwieltjes
daarbij zodat de lagerpunten goed
gesmeerd worden – smeer de as boven de
asboring en de assleuven met olie, smeer
de buitenkant met een dun laagje vet.

• Smeer de zonnewielen aan de binnenkant
met olie, smeer de vertanding aan de
buitenkant met vet (vul de openingen
tussen de tanden).

• Smeer de uitwendige vertandingen en
de meenemerring van het koppelingswiel
met olie, smeer de boring aan de linker-
en de rechterkant met een beetje vet.

• Smeer het tandwiel met inwendige
vertanding niet, smeer alleen de
aangrijppaluitsparingen met olie.

• Smeer de boring van de remconus en de
frictieveer met vet.

• Smeer de remmantel van binnen en van
buiten met vet.

• Voorzie de hefboomconus met een
vetreserve voor de rem.

• Vet de kogelhouder bij en voorzie de
hulskogelloopbanen van een laagje vet.

Opmerking:
De Spectro P5 naven met bijbehorend
schakelsysteem zijn zo gemodificeerd dat
de schakelkrachten aanzienlijk geringer
zijn dan tot nu toe het geval was.
Het nieuwe schakelsysteem (schakelaar /
Clickbox) is te zien op afb. 7, pagina 23.
Kenmerken van de nieuwe naven: rode
stifttap (14, afb. 1) in het linker aseinde en
nieuwe veer (15) in de as.
Om de schakelkrachten bij combinatie
van een nieuw schakelsysteem met een
oude naaf tot een minimum te beperken,
dienen de nieuwe veer (15) en de rode
stifttap (14) in de naafas gemonteerd te
worden (zie „MONTAGE VAN DE NAAF“
voor de beschrijving).
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T R O M M E L R E M
Remankerplaat monteren (c.q. vervangen):
• Leg aanloopring (8, afbeelding 13) over de

as op de stelconus en breng de comple-
te remankerplaat op zijn plaats. Leg ring
(9) en afstandsbus (10) erop en schroef
borgmoer (11) hierop. 

• Druk de remhendel (7) tot de aanslag in
en houd hem vast om de remschoenen in
de remtrommel te centreren – draai de
borgmoer met een aanhaalkoppel van 
15 – 20 Nm vast.

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 13) zover

los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.

Let op:
Controleer of alle remonderdelen juist 
gemonteerd zyn.

O N D E R H O U D  / S M E R I N G
Let op:
De versnellingsnaaf is voorzien van een
continue smering en is onder normale 
omstandigheden onderhoudsvrij. Door
bijzonder zware belasting van de terug-
traprem kan de werking hiervan te krach-
tig worden, het achterwiel kan blokkeren.
Smeer de remmantel in dit geval bij met
speciaal vet (Art. nr. 0369 135 201). 
De remmantel moet bij slijtage, d.w.z.
wanneer het ruitpatroon nauwelijks meer
te zien is, worden vervangen. 

Reiniging van de onderdelen:
• Alle onderdelen – met uitzondering van

de planeetwieldrager – mogen in een
reinigingsbad ontvet worden.

• Reinig de planeetwieldrager alleen aan
de buitenkant met een kwastje om te 
voorkomen dat de planeetwiellagers
ontvet worden.

Let op:
Gebruik bij het reinigen van versnellings-
naven geen water dat onder druk staat
(bijv. een gebonden waterstraal, hoge-
drukreiniger etc.) – naar binnen gedron-
gen water kan storingen in de werking
veroorzaken.

Probleem
Schakel-
problemen

Pedalen 
draaien 
mee tijdens 
het free-
wheelen

Terug-
traprem 
blokkeert

Oorzaak
Beschadigde
kabel
Onjuiste af-
stelling
Te veel toege-
voegde on-
derd. tussen
de naaf en de
asmoer

Lagers te
strak afge-
steld
Loszittende
borgmoer

Ketting staat
te strak
Remmantel
drooggelo-
pen

Oplossing
Vervang de
kabel
Stel het sy-
steem af
Het begin van
de schroef-
draad van de as
moet zichtbaar
uitsteken voor-
bij de wielmoer.
Stel de 
lagers af

Draai de borg-
moer vast
(15 – 20 Nm)
Stel de ketting
iets losser
Maak het naaf-
huis schoon,
schuur de rem-
cilinder bij en
smeer hem
remmantel,
vervang de
remmantel

F O U T E N C H E C K L I J S T
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Let op: 
De Spectro P5 Cargo naaf is geschikt voor
tandems en transportfietsen. Een extra
externe rem is nodig om het extra ge-
wicht bij deze fietsen af te remmen.

Maximale belasting:
Maximale as belasting: max. 120 kilograms
Maximaal moment aandrijfkop: max. 85 Nm,
geen constante belasting.

Identificatie van de Spectro P5 Cargo naaf:
gele kunstof schroef in de as.

Spectro P5 voor fiets in 
standaard uitvoering:
zie pagina 21.

Let op:
Gebruik altijd beide oplegringen.
Eventueel beide ringen op het linker
aseinde monteren (afb. 5)

Fietsframe:
• De uitvaleinden moeten evenwijdig staan.
• Uitvaleinden, split max. 10,5 mm.
• Het frame moet een zodanige stijfheid hebben dat het achterdeel bij een max. aanhaalkoppel van 250 Nm op

het wiel niet blijvend vervormt.
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Spectro P5 Cargo met terugtraprem Spectro P5 Cargo met trommelrem

Type MH 5215 Cargo MH 5225 Cargo                          

Rem Terugtrap Trommelrem „D“

Vorkbreedte, VB 122 mm 126 mm

Lengte, L 175 mm 179 mm

Diam. aseinde, T FG 10,5 vertan. vaste conus FG 10,5

Breedte uitvaleinden A1 max. = 11,5 mm   /   A2 max. = 11,5 mm A1 max. = 11,5 mm   /   A2 max. = 12,5 mm

Spaakgaten 36 36

Gatdiam., Ds 3,0 mm 2,9 mm

Gatencirkel, TK 75 mm 89 mm

Afst. flens-1/2 inbouwbr. F1 = 28,5 mm   /   F2 = 29,5 mm F1 = 30,5 mm   /   F2 = 29,5 mm

Totaal 224 %

1e Versnelling 67 %

2e Versnelling 78 %

3e Versnelling 100 %

4e Versnelling 128 %

5e Versnelling 150 %

Bruikbare afm. 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32" 1/2" x 1/8" of  1/2" x 3/32"

Lijn, C/D/E 49 / 45,5 / 43 mm 51,5 / 48,5 / 45,5 mm

Overbrengingsverh. 24", 26", 28"= 1,8 – 1,9    /   20"= 1,8 – 2,0

Passend met shifter Spectro Grip 5

Passend met Clickbox Clickbox P5

Passend voor tandem Ja Ja

Gewicht 1495 g 1536 g

Materiaal Naafhuis Staal Aluminum

Afwerking Matt Chrome Plated Clear Coat     
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SPECTRO P5 CARGO
MONTAGE

De berekende spaaklengten zijn richtwaarden. Deze moeten door uitproberen 
gecontroleerd en zo nodig aangepast worden.

Bandmaat Kruising Lengte MH 5215 Lengte MH 5225
47–406 20" x 1.75 x 2 3 x 181 mm 179 mm
37–490 22" x 1 3/8 3 x 225 mm 222 mm
47–507 24" x 1.75 x 2 3 x 232 mm 229 mm
37–540 24" x 1 3/8 3 x 251 mm 248 mm
47–559 26" x 1.75 x 2 3 x 259 mm 256 mm
37–590 26" x 1 3/8 3 x 275 mm 272 mm
47–622 28" x 1.75 3 x 289 mm 286 mm
37–622 28" x 1 3/8 x 1 5/8 3 x 289 mm 286 mm
28–622 28" x 1 1/8 3 x 289 mm 286 mm
32–622 28" x 1 5/8 x 1 1/4 3 x 289 mm 286 mm
28–630 27" x 1 1/4 fifty 3 x 294 mm 291 mm
32–630 27" x 1 1/4 3 x 294 mm 291 mm

Spaaklengtetabel

S
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M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
• Breng de spaken op de gebruikelijke

manier aan. Zie spaaklengtetabel.
• Zet stofdop (1, afbeelding 1) en tand-

krans (2) op de aandrijving.
• Schuif tandkransveerring (3, afbeelding 2)

over de conus van montagehuls (4). 
Zet montagehuls met grote diameter
op de aandrijving. 

• Schuif schuifhuls (5) van de montagewerktuig
met veereinde over montagehuls. Duw
schuifhuls in richting (6), veerring komt
daardoor terecht in de ril van de aandrijving. 

• Verwijder de montagemal en controleer
of de veerring goed zit.

• Draai de stofkap (7, afbeelding 3) zo dat
de nokken (8) zich tussen de drie ribben
(9) op het tandwiel (10) bevinden.

• Zet de stofkap op het tandwiel en druk hem
ertegen aan tot u voelt dat hij vastklikt.

• Monteer het wiel in het achterste 
gedeelte van het frame.

• Breng de ketting op zijn plaats.
• Schuif de oplegringen aan beide zijden

op de as (1, fig. 4). De gekartelde kant
moet tegen het uitvaleinde aanliggen en
de lip aan de ring moet in de sleuf vallen.
In het geval de afmeting A1 het maximum
van 12,5 mm overschrijdt (Zie pag. 13),
bijvoorbeeld in het geval van zeer dikke
uitvaleinden, worden de beide oplegringen
aan de linkerkant ter weerszijden van
het uitvaleinde aangebracht (afb. 5).

• Monteer aan de tandwielkant de be-
schermbeugel (1, afbeelding 6) direct
onder de bevestigingsmoer.
Aanhaalkoppel 30 – 40 Nm.

• Bevestig de remsleutel met een passende
strop (2, afb. 4 en afb. 10) aan de achtervork. 
Let op: 
Monteer de remsleutel tussen de uiteinden
van de strop! Die moet spelingvrij aan het
frame vastgezet worden. Gebruik een zelf-
borgende moer. Aanhaalkoppel: 2–3 Nm.

Spectro Grip 5

Art. nr. —                          " —      " —       " —             " —       " —       " —      " —      

Type Schakelaar Draaigreep

Kabel 1450 mm           " 1550 mm " 1650 mm " 1750 mm " 1850 mm " 1950 mm " 2150 mm " 2350 mm

Versnellings indicator Venster

Stuurdikte 22,3 mm

Min. Rechte lengte Stuur Minimum lengte voor Schakelaar = 150mm

Gewicht 89 g

Huis Glass filled PBT

Handgreep POM

Handgr. Overtrek Thermoplastic elastomer, Overmolded

Stuurklem Aluminum
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Montagewerktuig
Art. nr. 0582 104 000
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Opmerking: 
• Als u een eigen beschermbeugel (1, af-

beelding 6) gebruikt, mag de dikte van 
de bevestigingsplaat max. 3 mm zijn. 

• Gebruik geen extra ringen. 
• Het begin van de schroefdraad van de as

moet zichtbaar uitsteken voorbij de wielmoer. 

M O N T A G E  V A N  D E
S C H A K E L A A R
Opmerking: 
• Anders dan bij de vroegere versie van

de shifter loopt de kabel nu boven de
remgreep langs. Hou rekening met een
50 mm langere buitenkabel.

• Houd bij het vaststellen van de lengte van
de buitenkabels rekening met een ma-
ximale stuuruitslag in beide richtingen.

• Houd verder rekening met het feit dat
verschillende voorbouwlengtes en 
stuurposities van invloed zijn op de 
vereiste buitenkabellengte.

• Schuif de shifter (1, afbeelding 7) op 
het stuur.

• Monteer de vaste handgreep (2) op de
aanslag.

• Leg het shifter zonder druk uit te oefe-
nen tegen de vaste handgreep aan.
Lijn het huis uit met het stuur en zet het vast
met de bout (3). Aanhaalkoppel 1,5 Nm.

Let op:
• Monteer de vaste handgrepen nooit 

met vet– of zeepachtige oplossingen.
Handgrepen hebben een axiale beveili-
gingsfunctie en moeten zo gemonteerd
zijn dat ze niet van het stuur kunnen 
afglijden.

• Controleer of schakelaar en remgreep
goed bewogen kunnen worden (veran-
der zo nodig de stand).

• Rijd nooit zonder vaste handgreep. Het
draaibare gedeelte zou dan los kunnen
schieten van het huis en van het stuur
kunnen afglijden, waardoor u zou 
kunnen vallen en gewond zou kunnen
raken.

• Vermijd een te scherpe bocht bij het 
leggen van de kabel. Zie 1, afbeelding 8
voor de bevestigingspunten.

• Laatste kabelstop (2, afbeelding 8) op de
rechter liggende achtervork vlak achter
het kettingwiel.
De buitenkabel moet vrij binnen de 
kabelstop kunnen ronddraaien.

I N S T A L L A T I E  C L I C K B O X
• Plaats de schakelstift (1, afbeelding 9)

in de schakelbuis (2) (smeer deze 
onderdelen met een beetje olie) en
schuif het geheel tot de aanslag in de
asboring. Draai de schakelbuis zodanig
dat de sleuf (6) goed zichtbaar is.

• Schuif de fixeerbus (3) met de gelei-
derail (4) naar voren over de naafas –
zorg er daarbij voor dat de nok aan de
binnenkant (5) in de sleuf (6) van de
schakelbuis terechtkomt – tot de bus
hoor – en voelbaar vastklikt.

• Draai de fixeerbus op de as tot de geleide-
rail (4) ongeveer recht omhoog wijst.

• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• Schuif de Clickbox (2, afbeelding 6) tot

de aanslag over de naafas. De gelei-
derail (4, afbeelding 9) van de fixeerbus
grijpt daarbij in de inkeping in het huis.
Draai de kartelmoer (3, afbeelding 6) in
de eindpositie met de hand vast (0,3 Nm). 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 4e in
de 4e versnelling.

• Draai stelschroef (5, afbeelding 7) zo dat
de markeringen in het kijkvenster (4)
van kap in dezelfde richting wijzen.

A A N S L U I T E N  V A N  D E
T R O M M E L R E M
Let op: 
Gebruik uitsluitend remgrepen waarbij de
kabelweg min. 15 mm bedraagt en
hefboomoverbrenging van min. 3,8 bijv. 
• Bevestig tegenhouder (1, afbeelding 10),

stelschroef (2) en moer (3) aan elkaar en
plaats deze onderdelen in de sleuf van
de remsteun.

• Draai de stelschroef ca. 2/3 slagen naar
onderen en breng de van de remgreep
komende remkabel op zijn plaats.

• Schuif het onderste uiteinde van de 
kabel door stelschroef. Plaats het 
onderste uiteinde van de buitenkabel in
stelschroef.

• Schuif kabeluiteinde (4) in vorkstuk (5).
• Draai schroef (6) licht aan.
• Bevestig vorkstuk aan remhendel (7).
• Trek kabeluiteinde met een tang zo strak,

dat vorkstuk nog los- en vastgemaakt
kan worden (belangrijk voor het 
verwisselen van het wiel)

• Draai schroef (6) aan.

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 10)

zover los, dat de rem het wiel wanneer
dit draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.
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DEMONTAGE VAN HET ACHTERWIEL
• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• Draai de kartelschroef (Clickbox) los.
• Verwijder de Clickbox, de fixeerbus en

de schakelbuis/-stift
• Demonteer het wiel.

D E M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

• Verwijder borgring (35), tandwiel (34) en
stofkap (33).

• Verwijder fixeerbus (41) (vastgeklikt).
• Verwijder schakelstift/-buis (40/39). 

Trek om beide delen te demonteren, de
schakelstift naar buiten en schroef hem
tegen de klok in los.

• Span de naaf met de tandwielkant naar
beneden tegen het tweevlak van de as.

• Schroef de twee borgmoeren (1) los.
• Verwijder hefboomconus (2), kogel-

houder (3) en remmantel (4).
• Trek het naafhuis (5) naar boven los.
• Draai remconus (6) los van de vlakke

schroefdraad.
• Verwijder borgring (7) en aanloopring (8).
• Verwijder planeetwieldrager (9) en 

aanloopring (10).
• Span de naaf om in een bankschroef.
• Schroef vaste conus (32) los.
• Verwijder aandrijving (31), drukveer (29),

grote drukveer (27) en kogelhouder (30).
• Verwijder het tandwiel met inwendige

vertanding (26) en koppelingswiel (25) en
haal hoekkap (23) uit het koppelingswiel.

• Verwijder schuifwig (24) (druk de veer
daartoe samen). Verwijder veer (22) en
de beide hoekkappen (23/21).

• Demonteer borgring (20), ring (19), de
kegelvormige drukveer (18) en het grote
zonnewiel. Span de as om (schuifwig
zichtbaar).

• Verwijder stifttap (14) (staat onder veer-
druk) – demonteer veer (15), geleidebout
(16) en schuifwig (17).

• Verwijder het kleine zonnewiel (11).

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

Reiniging en smering van de onderdelen zie
„ONDERHOUD / SMERING“.
• Span de as met de inwendige schroef-

draad naar boven in.
• Zet het kleine zonnewiel (11) met de

kroonvertanding vooruit erop.
• Duw schuifwig (17) in het langwerpige

gat (wordt door indraaien in het zonne-
wiel zijdelings verplaatst).

• Zet bout (16) en vervolgens veer (15) in
de as en draai stifttap (14) erin tot deze
niet meer uitsteekt.

• Span de as om. 
• Monteer het grote zonnewiel (12) (is aan

weerskanten hetzelfde). Zet de kegel-
vormige drukveer (18) met de grote Ø
naar voren erop. 

• Druk de veer samen en monteer ring (19)
en borgring (20).

1

2

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24 25
26

27

28

29

30
31

32 33

34

35
36

37

38

39

40

41

X

Spectro P5 Montagemal
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• Monteer hoekkap (21), de drukveer (22)
met 7 windingen en de tweede hoekkap
(23). (Monteer de binnenkant van de
hoek altijd in de richting van de veer.)

• Druk de veer samen en zet schuifwig (24)
(is aan weerskanten hetzelfde) in het
midden in het langwerpige gat.

• Zet koppelingswiel (25) erop met de
meenemerring naar beneden.

• Monteer hoekkap (28) voor de drukveer.
(Monteer de binnenkant van de hoek 
altijd in de richting van de veer.)

• Plaats het tandwiel met inwendige
vertanding (26) over de vertanding van
het koppelingswiel.

• Leg kogelhouder (30) met de kogels naar
beneden op het tandwiel met inwendige
vertanding.

• Zet de grote drukveer (27) op het tand-
wiel met inwendige vertanding.

• Monteer de drukveer met 13 windingen
(29) op de as (steunt in het koppelings-
wiel op de hoekkap).

• Zet de aandrijving (31) erop, druk hem
naar beneden en schroef de vaste conus
(32) er tot de aanslag op. Aanhaalkoppel
20 Nm (span de naaf daarna in de bank-
schroef om).

• Schuif aanloopring (10) erop en monteer
de planeetwieldrager (9). 
Daartoe: zet het montagemal (afbeel-
ding 2) zo op de planeetwieldrager dat
de markeringen (X) op de 3 planeet-
wieltjes en het montagemal zich in één
lijn bevinden.

• Breng de planeetwieldrager op zijn
plaats, leg aanloopring (8) erop en 
monteer borgring (7) in de ril. 
Verwijder het montagemal nu pas.

Opmerking: 
Als het drijfwerk niet nauwkeurig gemon-
teerd wordt, kan het gebeuren dat de 
naaf zwaar loopt. In dit geval is de kans
groot dat de tandwielen in het gebruik 
kapotgaan.

• Schroef remconus (6) op de vlakke
schroefdraad.

• Monteer het naafhuis (5) door dit iets
naar links over de aangrijppallen te
draaien.

• Zet remmantel (4) erin met de nokken
naar boven; de frictieveer van de rem-
conus moet daarbij in de sleuf van de
remmantel grijpen.

• Leg de kogelhouder (3) erin met de 
kogels naar beneden.

• Zet hefboomconus (2) erop; draai deze
daarbij naar rechts tot de nokken 
pakken.

• Schroef de borgmoeren (1) erop, stel de
lagering zodanig in dat deze geen speling
heeft en draai de moeren tegen elkaar in
vast. Aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

Opmerking:
De naaftypen MH 5225 worden
analoog gemonteerd. Verschil: in plaats
van remmantel/-conus bevindt zich op de
planeetwieldrager een aangrijppaldrager.
Zonder vlakke schroefdraad – gefixeerd
met een borgring. 

VERSNELLINGSKABEL VERVANGEN
Demontage versnellingskabel:
• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• Haal de Clickbox niet van de as af.
• Draai de stelmoer (1, afbeelding 4)

helemaal los. Draai het boutje (2) los en
neem het deksel (3) af. 

• Trek de kabel en de klemstuk (1, afb. 5)
naar boven los, maak de klemverbinding
los en haal het klemstuk van de kabel.

• Schuif nu voorzichtig de rubber van de
draaigreep (afbeelding 6) onderwijl 
duwde kabel terug en wip het tonnetje
uit de shifter. Gooi de oude kabel weg.

Montage versnellingskabel:
• Voer de nieuwe kabel door de opening en

de nieuwe buitenkabel. Trek de kabel vast
aan zodat het tonnetje op zijn plaats valt.

• Plaats de klemstuk op de kabel en zet hem
vast op 80 mm afstand van de stelmoer
(afbeelding 7). Draai het klembout aan
met 1,5 – 2 Nm en knip het kabeluiteinde
af op 2 – 3 mm. Voor het instellen van de
afstand kan een instelstuk gebruikt wor-
den (afb. 8). (Art. nr. 65 0324 107 000).

• Plaats de klemstuk met de kop van de
klembout (1, afbeelding 5) naar beneden
terug, en zorg dat de kabel tegen de klok
in door de groef om de klem heen loopt.

• Breng het deksel aan (3, afbeelding 4)
en zet hem vast met bout (2), met een
aanhaalkoppel van 0,35 – 0,45 Nm. Draai
de stelmoer (1) geheel in de Clickbox.

Opmerking:
• Als u de clickbox van de as wilt verwij-

deren om de kabel te vervangen, ga dan
als volgt te werk:
– Zet de shifter in de stand ‘2’.
– Draai de geribbelde bout op de click-

box los en trek de clickbox van de as.
– Vervolgens is het van wezenlijk be-

lang om de stelstift (1, afb. 8) zo ver
mogelijk in de clickbox te drukken en
de geribbelde borgmoer vast aan te
draaien, zodat de oorspronkelijke
veerspanning van de veer binnenin de
clickbox bewaard blijft. 

– Vervang de kabel zoals hierboven be-
schreven.

• Als U de clickbox van de as afneemt en
de kabel vervangt zonder het uiteinde van
de stelstift te zekeren, dan raakt u de
voorspanning van de veer in de clickbox
kwijt. In dat geval moet de kabel met
een extra lus om de schijf gemonteerd
worden (afb. 5).
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U I T W I S S E L B A A R H E I D
S H I F T E R  / C L I C K B O X
Modellen tot 1998 (afb. 9):
Combineer deze nooit met nieuwere 
versies!

Modellen tot einde 2002 en van af 2003 
(afb. 10):
Combineer shifter en clickbox alleen zoals
aangegeven in afb. 10.

Afstand tot de klembout:
Elke clickboxversie heeft zijn specifieke
afstand tot de klembout:
• Tot 1998: afstand 68,5 mm
• Tot eind 2002: afstand 83 mm
• Vanaf 2003: afstand 80 mm

C L I C K B O X  V E R V A N G E N
D O O R  E E N  N I E U W E
V E R S I E  ( V A N  A F  2 0 0 3 )
• Zet de shifter in de stand ‘2’.
• Draai de geribbelde bout los en trek de

clickbox van de as.
• Draai de stelschroef (1, afb. 12) helemaal

los. Draai de schroef van de behuizing
los (2), hou de stelschroef (1) zijdelings
weg en verwijder de behuizing (3).

• Druk het uiteinde van de stelstift (1, 
afb. 11) (Onderdeel nr. 65 0324 107 000)
zo ver mogelijk in de clickbox en draai
de borgmoer vast (om de voorspanning
van de veer in de clickbox vast te houden)

• Trek de kabel en de klembout (1, afb. 5)
naar boven weg.

• Plaats de klembout (1, afb. 5) in de nieu-
we clickbox en leg de kabel tegen de
richting van de klok in om de schakel-
schijf.
Opmerking:
Als U de clickbox van de as afneemt en
de kabel vervangt zonder het uiteinde
van de stelstift te zekeren, dan raakt u
de voorspanning van de veer in de
clickbox kwijt. In dat geval moet de 
kabel met een extra lus om de schijf 
gemonteerd worden (afb. 5).

• Breng de behuizing aan (3, afb. 12) en zet
hem vast met de schroef (2). Het aan-
haalkoppel is 0,35 – 0,45 Nm. Draai de
kabelstelmoer volledig in.

• Draai de borgmoer van de stelstift los en
trek hem zonodig naar buiten.

• Druk de clickbox op de as van de naaf.
Draai de gekartelde bout handvast aan. 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 4e in
de 3e versnelling.

• Draai stelschroef (1, afbeelding 12) zo 
dat de markeringen in het kijkvenster
van kap in dezelfde richting wijzen.

9

Combineer deze nooit met nieuwere versies!
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T R O M M E L R E M
Remankerplaat monteren (c.q. vervangen):
• Leg aanloopring (8, afbeelding 13) over

de as op de stelconus en breng de com-
plete remankerplaat op zijn plaats. Leg
ring (9) en afstandsbus (10) erop en
schroef borgmoer (11) hierop. 

• Druk de remhendel (7) tot de aanslag in
en houd hem vast om de remschoenen in
de remtrommel te centreren – draai de
borgmoer met een aanhaalkoppel van 
15 – 20 Nm vast.

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 13) zo-

ver los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.

Let op:
Controleer of alle remonderdelen juist 
gemonteerd zyn.

O N D E R H O U D  / S M E R I N G
Let op:
De versnellingsnaaf is voorzien van een
continue smering en is onder normale 
omstandigheden onderhoudsvrij. Door
bijzonder zware belasting van de terug-
traprem kan de werking hiervan te krach-
tig worden, het achterwiel kan blokkeren.
Smeer de remmantel in dit geval bij met
speciaal vet (Art. nr. 0369 135 201). 
De remmantel moet bij slijtage, d.w.z.
wanneer het ruitpatroon nauwelijks meer
te zien is, worden vervangen. 

Reiniging van de onderdelen:
• Alle onderdelen – met uitzondering van

de planeetwieldrager – mogen in een
reinigingsbad ontvet worden.

• Reinig de planeetwieldrager alleen aan
de buitenkant met een kwastje om te 
voorkomen dat de planeetwiellagers
ontvet worden.

Let op:
Gebruik bij het reinigen van versnellings-
naven geen water dat onder druk staat
(bijv. een gebonden waterstraal, hoge-
drukreiniger etc.) – naar binnen gedron-
gen water kan storingen in de werking
veroorzaken.

Smering van de onderdelen:
• Zet om de lagerpunten van de planeetwielen

te smeren, de planeetwieldrager op de
kroon en druppel 2 – 3 druppels olie op de
lagerbouten – draai de planeetwieltjes
daarbij zodat de lagerpunten goed
gesmeerd worden – smeer de as boven de
asboring en de assleuven met olie, smeer
de buitenkant met een dun laagje vet.

• Smeer de zonnewielen aan de binnenkant
met olie, smeer de vertanding aan de
buitenkant met vet (vul de openingen
tussen de tanden).

• Smeer de uitwendige vertandingen en
de meenemerring van het koppelingswiel
met olie, smeer de boring aan de linker-
en de rechterkant met een beetje vet.

• Smeer het tandwiel met inwendige
vertanding niet, smeer alleen de
aangrijppaluitsparingen met olie.

• Smeer de boring van de remconus en de
frictieveer met vet.

• Smeer de remmantel van binnen en van
buiten met vet.

• Voorzie de hefboomconus met een
vetreserve voor de rem.

• Vet de kogelhouder bij en voorzie de
hulskogelloopbanen van een laagje vet.

CARGOCARGO
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Probleem
Schakel-
problemen

Pedalen 
draaien 
mee tijdens 
het free-
wheelen

Terug-
traprem 
blokkeert

Oorzaak
Beschadigde
kabel
Onjuiste af-
stelling
Te veel toege-
voegde on-
derd. tussen
de naaf en de
asmoer

Lagers te
strak afge-
steld
Loszittende
borgmoer

Ketting staat
te strak
Remmantel
drooggelo-
pen

Oplossing
Vervang de
kabel
Stel het sy-
steem af
Het begin van
de schroef-
draad van de as
moet zichtbaar
uitsteken voor-
bij de wielmoer.
Stel de 
lagers af

Draai de borg-
moer vast
(15 – 20 Nm)
Stel de ketting
iets losser
Maak het naaf-
huis schoon,
schuur de rem-
cilinder bij en
smeer hem
remmantel,
vervang de
remmantel
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• Gemakkelijk afstellen
• Superieure  kwaliteit
• Mattchrom Finish
• Naaf met het beste rendement in 

zijn klasse

Let op:
Spectro T3 kan niet gebruikt worden 
voor tandems, transportfietsen of 
vergelijkbaar zware belastingen.

Fietsframe:
• De uitvaleinden moeten evenwijdig staan.
• Uitvaleinden, split max. 10,5 mm.
• Het frame moet een zodanige stijfheid

hebben dat het achterdeel bij een max.
aanhaalkoppel van 250 Nm op het wiel 
niet blijvend vervormt.
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Spectro T3 met terugtraprem Spectro T3 met trommelrem Spectro T3 zonder rem

Type MH 3115 MH 3125 MH 3105 

Rem Terugtrap Trommelrem         „D“ " „NL“ Zonder rem

Vorkbreedte, VB 118 mm 118 mm 117 mm

Lengte, L 152 mm / 164 mm 164 mm 152 mm                          " 164 mm

Diam. aseinde, T FG 10,5 FG 10,5 FG 10,5

Spaakgaten 36              " 28       36 36

Gatdiam., Ds 3,0 mm 2,8 mm 3,0 mm

Gatencirkel, TK 58 mm 89 mm 58 mm

Afst. flens-1/2 inbouwbr. F1 = 24,5 mm   /   F2 = 25,5 mm F1 = 25,5 mm   /   F2 = 32,5 mm F1 = 24,5 mm   /   F2 = 25,5 mm

Totaal 186 %

1e Versnelling 73 %

2e Versnelling 100 %

3e Versnelling 136 %

Lijn, C/D/E 44,5 / 41,5 / 38,5 mm 44,5 / 41,5 / 38,5 mm 44 / 41 / 38 mm

Overbrengingsverh. 24", 26", 28"= 2,0 – 2,4    /   20"= 2,0 – 2,5

Passend met shifter Spectro Click 3 / Spectro Grip 3 / Spectro Bandix 3

Passend voor tandem — — —

Gewicht 1182 g 1270 g 911 g

Materiaal Naafhuis Staal Aluminum Staal

Afwerking Matt Chrome Plated Silver Painted Matt Chrome Plated

#

##

##

##

##

##

As
Sp

ak
en

Ov
er

br
en

gi
ng

s.
Ke

tti
ng

Fi
ni

sh

S
C
H
A
K
E
L
A
A
R
S

Spectro Grip 3 (voor volwassenen) Spectro Bandix 3 (voor kinderen)

Art. nr. —                                    " — —

Type Schakelaar Draaigreep Draaigreep

Binnenkabel ø 1.2 mm    2174 mm    " 2500 mm ø 1.2 mm    2174 mm

Buitenkabel Met eindbusjes, niet-samendrukbaar, kusthars voor een tandem

Versnellings indicator Bedrukt Bedrukt

Stelmoer Indexeert Indexeert

Stuurdikte 22,3 mm 22,3 mm

Min. Rechte lengte Stuur Minimum lengte = 145 mm Minimum lengte = 125 mm

Gewicht 58 g 58 g

Huis Nylon Nylon

Handgreep Nylon Nylon

Handgr. Overtrek Thermoplastic elastomer Thermoplastic elastomer

Stuurklem Aluminium Aluminium
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R 100

Uitvoering met terugtraprem
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Opmerking:
De Spectro T3 naaf is gewijzigd!
Identificatie: gele borgmoer en kleine
drukveer (22 resp. 14, afb. 1 / pagina 40)
Om schakelproblemen te voorkomen mag
er bij deze naaf geen gebruik gemaakt
worden van de kettinggeleidemoer.
De kettinggeleiderol kan ook gebruikt
worden voor naven met een zilver kleu-
rige borgmoer. Om de maximale schakel-
kracht reductie te verkrijgen is het moge-
lijk om de kleine drukveer bij naven van
voorgaande model jaren te vervangen (zie
ONDERHOUD / MONTAGE VAN DE NAAF).

Let op:
• Monteer alleen toevoegingen tussen de

fixeerring en de asmoer.
• Kabelstoppers: dimensies zie afb. 9.
• Het uiteinde van de as moet min. 1 mm 

tot max. 4 mm buiten de asmoer steken
(1, afb. 5).

• Bevestig de remsleutel met een 
passende strop (2, afb. 4 en afb. 10) aan 
de achtervork. 
Let op: 
Monteer de remsleutel tussen de 
uiteinden van de strop! Die moet 
spelingvrij aan het frame vastgezet
worden. Gebruik een zelfborgende
moer. 
Aanhaalkoppel: 2–3 Nm.

De berekende spaaklengten zijn richtwaarden. Deze moeten door uitproberen 
gecontroleerd en zo nodig aangepast worden.

Bandmaat Kruising Lengte MH 3115/3105 Lengte MH 3125
28 / 36 Gaats 28          / 36 Gaats 36 Gaats

47–406 20" x 1.75 x 2 2 x / 3 x 182 mm / 184 mm —
37–490 22" x 1 3/8 — / 3 x —          / 228 mm —
47–507 24" x 1.75 x 2 2 x / 3 x 234 mm / 235 mm —
37–540 24" x 1 3/8 — / 3 x —          / 254 mm —
47–559 26" x 1.75 x 2 2 x / 3 x 258 mm / 262 mm 253 mm
37–590 26" x 1 3/8 — / 3 x —          / 254 mm 273 mm
47–622 28" x 1.75 2 x / 3 x 289 mm / 292 mm 285 mm
28–622 28" x 1 1/8 — / 3 x —          / 292 mm 285 mm
32–622 28" x 1 5/8 x 1 1/4 — / 3 x —          / 292 mm 285 mm
37–622 28" x 1 3/8 x 1 5/8 — / 3 x —          / 292 mm 285 mm
28–630 27" x 1 1/4 fifty — / 3 x —          / 297 mm 287 mm
32–630 27" x 1 1/4 — / 3 x —          / 297 mm 287 mm

Spaaklengtetabel

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
• Breng de spaken op de gebruikelijke

manier aan. Zie spaaklengtetabel.
• Monteer stofdeksel (1, afb. 1) en tand-

krans (2) op de aandrijving.
• Schuif tandkransborgring (3, afb. 2) over

de conus van montagehuls (4). Zet 
montagewerktuig met grote diameter
op de aandrijving. 

• Schuif buitenhuis (5) van de montage-
werktuig met veereinde over montage-
huls. Duw schuifhuls in richting (6),
borgring komt daardoor terecht in de ril
van de aandrijving. 

• Verwijder de montagemal en controleer
of de borgring goed zit.

• Draai de stofkap (7, afb. 3) zo dat de 
nokken (8) zich tussen de drie ribben (9)
op het tandwiel (10) bevinden.

• Zet de stofkap op het tandwiel en druk hem
ertegen aan tot u voelt dat hij vastklikt.

• Monteer de schakelkettinkje (2, afb. 5).
• Monteer het wiel in het achterste 

gedeelte van het frame.
• Breng de ketting op zijn plaats.
• Breng aan weerszijden fixeerringen 

(1, afb. 4) aan. De vertanding moet tegen
de uitvalpad aanliggen, de nok moet in
de uitvalpad grijpen.

• Monteer bijzonder asmoer (1) en de 
asmoer op het ander einde van de as.
Moersleutel 15 mm, aanhaalkoppel 
30 – 40 Nm.

• Schakelkettinkje (2) door kettinggelei-
dingsrol (3) steken.

• Monteer de kettinggeleidingsrol op het
asmoer (1) en druk hem ertegen aan tot
u voelt dat hij vastklikkt. geleidingsrol
draaien totdat het gele vlak (4, afb. 6)
zich bovenaan bevindt.
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MO NTA G E VA N D E  SCH A KELA A R
• Schuif de shifter (1, afbeelding 7) op 

het stuur.
• Schuif de aanloopschijf (2) erover.
• Monteer de vaste handgreep (3) op de

aanslag.
• Leg het shifter zonder druk uit te oefe-

nen tegen de vaste handgreep aan.
Lijn het huis uit met het stuur en zet het vast
met de bout (4). Inbussleutel 2,5 mm,
aanhaalkoppel 1,7 Nm.

• Het wordt afgeraden deze schakelaar 
op een dunwandig aluminium stuur (als
Hyperlite®) te monteren.

Let op:
• Monteer de vaste handgrepen nooit 

met vet– of zeepachtige oplossingen.
Handgrepen hebben een axiale beveili-
gingsfunctie en moeten zo gemonteerd
zijn dat ze niet van het stuur kunnen 
afglijden.

• Controleer of schakelaar en remgreep
goed bewogen kunnen worden (veran-
der zo nodig de stand).

• Rijd nooit zonder vaste handgreep. Het
draaibare gedeelte zou dan los kunnen
schieten van het huis en van het stuur
kunnen afglijden, waardoor u zou 
kunnen vallen en gewond zou kunnen
raken.

K A B E L  M O N T E R E N
• Vermijd een te scherpe bocht bij het 

leggen van de kabel.
Gebruik uitsluitend niet-samendrukbare
buitenkabel met kunsthars voering en
eindbusjes.

• Doorlopende buitenkabel: zet de ge-
smeerde versnellingskabel op regel-
matige afstanden vast aan het frame.

• Schuif de buitenkabel in de klemhuls (5,
afb. 8), zet hem met behulp van de 
stelschroef vast op de juiste lengte
(schoenlepel zie afb. 9). Inbussleutel 
2,5 mm, aanhaalkoppel 1,5 Nm. Kort even-
tueel uitstekende versnellingskabel in.

• Tot stand brengen van de verbinding
tussen versnellingskabel en naaf: 
schuif de klemhuls (2, afb. 8) over het
trekstangetje (niet spannen).

A F S T E L L I N G
• Zet de schakelaar in stand „3”. Beweeg

de pedaalarm om te controleren of de
versnelling goed pakt.

• Schuif daartoe de klemhuls (2, afb. 8) zo
ver over het trekstangetje (3), dat de
versnellingskabel strak staat. Let erop
dat u het schakelkettinkje daarbij niet uit
de geleidingsrol (4) trekt.

Ter controle:
• Zet de schakelaar in stand „1”, beweeg

daarbij de pedaalarm. 
• Te losse afstelling: in de 1e versnelling kan

het schakelkettinkje met de hand verder
uit de geleidingsrol worden getrokken.

• Te strakke afstelling: het kost moeite de
schakelaar in stand „1” te zetten.

• Stel de versnellingsnaaf zo nodig op-
nieuw af (in stand „3”).

A A N S L U I T E N  V A N  D E
T R O M M E L R E M
Let op: 
Gebruik uitsluitend remgrepen waarbij de
kabelweg min. 15 mm bedraagt en
hefboomoverbrenging van min. 3,8 bijv. 
• Bevestig tegenhouder (1, afb. 10), 

stelschroef (2) en moer (3) aan elkaar en
plaats deze onderdelen in de sleuf van
de remsteun.

• Draai de stelschroef ca. 2/3 slagen naar
onderen en breng de van de remgreep
komende remkabel op zijn plaats

• Schuif het onderste uiteinde van de 
kabel door stelschroef. Plaats het 
onderste uiteinde van de buitenkabel in
stelschroef.

• Schuif kabeluiteinde (4) in vorkstuk (5).
• Draai schroef (6) licht aan.
• Bevestig vorkstuk aan remhendel (7).
• Trek kabeluiteinde met een tang zo strak,

dat vorkstuk nog los- en vastgemaakt
kan worden (belangrijk voor het 
verwisselen van het wiel)

• Draai schroef (6) aan.

Let op:
Gebruik voor trommelremnaven in 
NL-uitvoering (met hendel 8) uitsluitend
een originele Holland-remkabel 
(vorkstuk (5) is hiervoor niet geschikt).

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afb. 10) zover los,

dat de rem het wiel wanneer dit draait,
net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.
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DEMONTAGE VAN HET ACHTERWIEL
• Fixeer huis los maken.
• Geleidingsrol aftrekken.
• Demonteer beide asmoeren, return 

pulley houder met grote tussenring en 
fixeerringen.

• Demonteer het wiel.

D E M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1

• Schroef het schakelkettinkje (23) los
(rechtse schroefdraad), verwijder veer-
ring (21), tandkrans (20) en stofdop (19) 

• Span de naafas aan de aandrijfzijde.
• Draai de zeskantmoer (1) los en verwij-

der hem.
• Demonteer hevelconus (2), kogelhouder

(3) en remmantel (4) en verwijder de
naafhuls (5).

• Verwijder borgring (7) en aanloopschijf
(8) en vervolgens planeetwielhouder (9)
compl. met remconus (6). Draai de
remconus los van de planeetwielhouder.

• Span de as om in de spaninrichting.
• Draai zeskantmoer (22) en vaste conus

(18) los en verwijder deze onderdelen.
• Haal aandrijving (17) en drukveren (14 en

13) van de kogelhouder.
• Kogelhouder (16) afnemen.
• Demonteer de schuifklos (12) via de gro-

te boring in het koppelingswiel van het
tandwiel met inwendige vertanding (11)
– zet hiertoe boring en schuifklos eerst
in dezelfde stand.

• Haal het tandwiel met inwendige
vertanding (11) van de as.

Opmerking:
De naaftypen MH 3105 / MH 3125 worden
analoog demonteerd (afb. 2 /3). 

Verschil:
• Remmantel (4) en remconus (6) ontbreken.
• De planeetwielhouders (a) hebben in

plaats van vlak schroefdraad een cilin-
drische schacht, waarop in plaats van
de remconus een palhouder (b) gemon-
teerd is die door een borgring wordt
vastgehouden.

• In plaats van de hevelconus (2) van type
MH 3115 heeft type MH 3105 een stelco-
nus (d) met stofkap en de types MH 3125
een kleine stelconus (D) en een bijbeho-
rende kogelhouder (f).
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M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
zie afbeelding 1 / 2 / 3

Reiniging en smering van de onderdelen zie
„ONDERHOUD / SMERING“.
• Klem naafas (10) op het tweevlak (lange

gat voor schuifklos naar boven), zet het
tandwiel met inwendige vertanding (11)
erop, zorg ervoor dat de grote boring in
het koppelingswiel en het lange gat
op elkaar liggen, bevestig schuifklos (12)
met de radius naar beneden en draai het
koppelingswiel iets.

• Bevestig drukveren (13 + 14).
• Leg kogelhouder (16) op het tandwiel

met inwendige vertanding (11), monteer
aandrijving (17), zet de vaste conus erop
en zet deze met zeskantmoer (22) vast,
aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

• Span de as om en schuif planeetwiel-
houder (9) erop. Bij de types MH 3105 /
MH 3125 moet eerst aanloopschijf (X) op
zijn plaats worden gebracht (bij type 
MH 3115 is deze schijf vast in de
planeetwielhouder gemonteerd). Mon-
teer aanloopschijf (8) en plaats borgring
(7) in de uitsparing in de as.

• Schroef de remconus (6, type 3115) op
de vlakke schroefdraad; monteer bij de
types MH 3105 / MH 3125 de palhouders (b)
en zet deze met borgring (c) vast.

• Plaats naafhuls (5); draai deze daarbij
iets naar links over de aandrijfpallen, tot
de huls goed over de kogelhouder loopt.

• Plaats bij type MH 3115 remmantel (4)
zodanig, dat het veeruiteinde van de
frictieveer op de remconus (6) in een van
de beide sleuven van de remmantel valt.
Breng de kogelhouder op zijn plaats en
zet de hevelconus erop – beweeg de
hevelconus voorzichtig heen en weer,
tot de neuzen op de remmantel in de uit-
sparingen op de stelconus grijpen.

• Regel nu de speling van de naaf door
zeskantmoer (1) vast te schroeven tot de
naafhuls zonder speling beweegt maar
niet onder druk staat. Draai ook de tweede
moer vast, aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

• Breng bij type MH 3105 kogelhouder (3)
op zijn plaats, monteer stelconus (d) met
stofkap (e) en de zeskantmoeren (1). 
Regel de speling van de naaf zoals bij
type MH 3115.

• Bij type MH 3125 zitten de kogelhouders
(f) met stofdeksel (ingeperst) gewoonlijk
in de naafhuls. Regel de speling van de
naaf met stelconus (D) zoals bij type 
MH 3115. 

VERSNELLINGSKABEL VERVANGEN
zie afbeelding 6

Demontage versnellingskabel:
• Gebruik uitsluitend nieuwe binnenkabel

en niet-samendrukbare buitenkabel.
• Maak de binnekabel los van de

versnellingsnaaf.
• Snij de binnenkabel af op circa 15 cm

van de afstelknop op de shifter. Gooi de
oude binnen- en buitenkabel weg.

• Draai de shifter zodanig dat het cijfer
„3” tegenover het streepje staat. 

• Schuif nu voorzichtig de decksel van de
draaigreep opzij (zie afbeelding 6). 

• Pak nu het laatste stuk oude binnen-
kabel ook en gooi dit weg.

Montage versnellingskabel:
• Nu voert u de nieuwe binnenkabel door

de shifter.
• Voer de nieuwe kabel door de nieuwe

buitenkabel en de kabelstops op het 
frame. 

• Schuif de kabel in de klemhuls (5, afb. 7),
zet hem met behulp van de stelschroef
(1) vast op de juiste lengte. Inbussleutel
2,5 mm, aanhaalkoppel 1,5 Nm. Kort even-
tueel uitstekende versnellingskabel in.

• Tot stand brengen van de verbinding
tussen versnellingskabel en naaf: schuif
de klemhuls (2, afb. 7) over het trekstan-
getje (2) (niet spannen).

A F S T E L L I N G
• Zet de schakelaar in stand „3”. Beweeg

de pedaalarm om te controleren of de
versnelling goed pakt.

• Schuif daartoe de klemhuls (2, afb. 7) zo
ver over het trekstangetje (3), dat de
versnellingskabel strak staat. Let erop
dat u het schakelkettinkje daarbij niet uit
de geleidingsrol (4) trekt.

Ter controle:
• Zet de schakelaar in stand „1”, beweeg

daarbij de pedaalarm. 
• Te losse afstelling: in de 1e versnelling kan

het schakelkettinkje met de hand verder
uit de geleidingsrol worden getrokken.

• Te strakke afstelling: het kost moeite de
schakelaar in stand „1” te zetten.

• Stel de versnellingsnaaf zo nodig op-
nieuw af (in stand „3”).

Ø 1,1 mm

Ø 1,4 mm
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T R O M M E L R E M
Remankerplaat monteren (c.q. vervangen):
• Leg aanloopring (8, afbeelding 8) over de

as op de stelconus en breng de comple-
te remankerplaat op zijn plaats. Leg ring
(9) en afstandsbus (10) erop en schroef
borgmoer (11) hierop. 

• Druk de remhendel (7) tot de aanslag in
en houd hem vast om de remschoenen in
de remtrommel te centreren – draai de
borgmoer met een aanhaalkoppel van 
15 – 20 Nm vast.

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (2, afbeelding 8) zover

los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (3) vast.

Let op:
Controleer of alle remonderdelen juist 
gemonteerd zyn.

O N D E R H O U D  / S M E R I N G
Terugtraprem:
Verbeterde remwerking in de 3e versnel-
ling m.i.v. productiedatum KW 38/96
• Naven van een ouder type (afb. 4) kun-

nen in geval van reparatie met behulp
van een reparatieset (afb. 5) worden om-
gebouwd. Het is daarbij van belang dat
de volgende 3 onderdelen tegelijkertijd
worden vervangen: een nieuwe, ver-
sterkte drukveer, een planeetwielhouder
met 4 neuzen en een tandwiel met in-
wendige vertanding met 4 neuzen aan de
meenemerschijf.

• Kenmerk van nieuwe c.q. omgebouwde 
naven:
Bij het remmen in de 3e versnelling be-
weegt het schakelkettinkje ca. één
schakellengte uit de kettinggeleidemoer
naar buiten. Zodra gestopt wordt met
remmen, beweegt het schakelkettinkje
terug in zijn normale positie.

Let op:
De versnellingsnaaf is voorzien van een
continue smering en is onder normale 
omstandigheden onderhoudsvrij. Door
bijzonder zware belasting van de terug-
traprem kan de werking hiervan te krach-
tig worden, het achterwiel kan blokkeren.
Smeer de remmantel in dit geval bij met
speciaal vet (Art. nr. 0369 135 201). 
De remmantel moet bij slijtage, d.w.z.
wanneer het ruitpatroon nauwelijks meer
te zien is, worden vervangen. 

Reiniging van de onderdelen:
• Alle onderdelen – met uitzondering van

de planeetwieldrager – mogen in een
reinigingsbad ontvet worden.

• Reinig de planeetwieldrager alleen aan
de buitenkant met een kwastje om te 
voorkomen dat de planeetwiellagers
ontvet worden.

Smering van de onderdelen:
• Zet om de lagerpunten van de planeetwielen

te smeren, de planeetwieldrager op de
kroon en druppel 2 – 3 druppels olie op de
lagerbouten – draai de planeetwieltjes
daarbij zodat de lagerpunten goed
gesmeerd worden – smeer de as boven de
asboring en de assleuven met olie, smeer
de buitenkant met een dun laagje vet.

• Smeer de zonnewielen aan de binnenkant
met olie, smeer de vertanding aan de
buitenkant met vet (vul de openingen
tussen de tanden).

• Smeer de uitwendige vertandingen en
de meenemerring van het koppelingswiel
met olie, smeer de boring aan de linker-
en de rechterkant met een beetje vet.

• Smeer het tandwiel met inwendige
vertanding niet, smeer alleen de
aangrijppaluitsparingen met olie.

• Smeer de boring van de remconus en de
frictieveer met vet.

• Smeer de remmantel van binnen en van
buiten met vet.

• Voorzie de hefboomconus met een
vetreserve voor de rem.

• Vet de kogelhouder bij en voorzie de
hulskogelloopbanen van een laagje vet.

Let op:
Gebruik bij het reinigen van versnellings-
naven geen water dat onder druk staat
(bijv. een gebonden waterstraal, hoge-
drukreiniger etc.) – naar binnen gedron-
gen water kan storingen in de werking
veroorzaken.
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Probleem
Schakelproblemen

Pedalen draaien mee 
tijdens het freewheelen

Terugtraprem: 
Terugtraprem blokkeert

Pedalen geven tijdens het 
remmen langzaam mee (niet 
van invloed op de veiligheid)

Oorzaak
Versnelling verkeerd 
afgesteld

Lagers te strak afgesteld
Loszittende borgmoer

Ketting staat te strak

Remmantel drooggelopen

Remconus / Remmantel

Oplossing
Stel de versnelling af, olie
schakellar en versnellingska-
bel, controleer of de binnen-
kabelblokkering goed vastzit
Stel de lagers af
Draai de borg-moer vast
(15 – 20 Nm)
Stel de ketting iets losser

Maak het naafhuis schoon,
schuur de remcilinder bij en
smeer hemremmantel, ver-
vang de remmantel
Vervang remconus en rem-
mantel

F O U T E N C H E C K L I J S T
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SPARC
TECHNISCHE GEGEVENS /MONTAGEVOORWAARDEN

Let op:
Sparc kan niet gebruikt worden 
voor tandems, transportfietsen of 
vergelijkbaar zware belastingen.

S
C
H
A
K
.

R
E
M
O
T
E

Sparc Remote Control schakelaar

Art. nr. — " — " — " — " —
Kabel 1500 mm " 1600 mm " 1700 mm " 1800 mm " 2200 mm

Standen Off / Econ / Speed

Indicatie Opgedrukt

Klemdiameter 22,3 mm

Stekkerverbinding 3,5 mm Stereo-plug

Gewicht 45 g

A
C
C
U

Sparc Accuhouder

Art. nr. — — — — —

Kabel 650 mm 750 mm 850 mm 1400 mm 1950 mm

Accu 12V / 7Ah Lood-gel-accu

Laadapparaat 12V / 1,5A 12V / 2,0A

Laadtijd 4 uur en 45 minuten 3 uur en 30 minuten

Bagagedrager comp. Steunen: ø 8 mm / afstand 68 mm hart op hart / parallel

Gewicht 3000 g

Sparc schakelaar

Art. nr. — " — " —
Type schakelaar Draaigreepschakelaar

Kabellengte 1500 mm " 1600 mm " 1700 mm

Versn. indicator Venster

Klemdiameter 22,3 mm

Stuureinden recht Lengte = min. 150 mm

Gewicht 70 g

190
135 33.5

205
194

40 40

16 25
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49.567.512.5
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7 30°

N
A
A
F

Sparc hub

Versie Europe 28" Europe 20" USA 26"

Econ stand 18 km/h 18 km/h 14 mph

Speed stand 24 km/h 24 km/h 18 mph

Motortype 2 x 12V DC elektromotoren

Vermogen 2 x 100 W max.

Sturing Pedalbeweging

Rijstanden Econ / Speed

Rem Zonder rem

Inbouwbreedte 135 mm

Lengte 190 mm

Draadeinde ø FG 10,5

Gaten 36

Gatdiameter 2,9 mm

Gatencirkel 194 mm

Totaal 249 %

1e versn. 63 %

2e versn. 78 %

3e versn. 100 %

4e versn. 128 %

5e versn. 158 %

Bruikbare afm. 1/2" x 1/8" or  1/2" x 3/32"

Lijn 49,5 mm (alleen doorgezette kettingw.)

Overbrengingsverh. 1.7 – 1.9 2.3 – 2.6 1.8 – 2.6

Schakelaar compat. Sparc schakelaar

Fietsframe compat. Uitvaleinden max. 7 mm / VB 135 mm

Gewicht 2500 g 
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N A A F  I N S P A K E N
Versie Europe 28" / USA 26":
Alleen 1 maal kruisen.
Alle spaakkoppen moeten aan de buiten-
kant van de flens zitten. 
Aanbevolen spaakspanning 1000 N.

Versie Europa 20":
• Kruis over 1:

Gebruik uitsluitend de velg „Rigida
20x406 59 (L 01 12 E)“ (of neem contact op
met SRAM).
Alle spaakkoppen moeten aan de buiten-
zijde van de flens zichtbaar zijn.
Aanbevolen spaakspanning 1000 N.

• Radiaal inspaken: 
Geen beperkingen
Aanbevolen spaakspanning 1000 N.

M O N T A G E  V A N  D E  N A A F
• Stofkap (1, afb. 1) en kettingwiel (2) op

de drijfkop zetten. De vertanding wijst
naar de naaf (uitsluitend doorgezet 
tandwiel gebruiken).

• Tandwielborgring (3, afb. 2) op de kegel
van het montagewerktuig (4) schuiven
en met de grootse diameter tegen de 
drijfkop plaatsen.

• De huls (5) met de verende kant over de
kegel in de goede richting (6) drukken.
De borgring wordt daardoor in de uit-
sparing van de drijfkop gebracht

• Het montagewerktuig wegnemen en
controleren of de borgveer overal goed zit.

• De stofkap (7, afb. 3) zo draaien tot de
drie vleugels net tussen de drie nokken
van het tandwiel zitten.

• De stofkap aandrukken en vastdraaien
tot hij voelbaar vastklikt.

• Ketting omleggen.
• Achterwiel in het frame zetten.
• Borgplaatjes (1, afb. 4) aan beide zijden

aanbrengen. De vertanding met tegen
het uitvaleinde aanliggen en het haakje
moet in het uitvaleinde vallen.

• Aan de tandwielzijde de beschermbeu-
gel (1, afb. 5) direct onder de asmoer
monteren. Aanhaalkoppel 30 – 40 Nm.

Opmerking:
• De bevestigingsplaat van de bescherm-

beugel mag max. 3 mm dik zijn.
• Geen extra onderlegringen gebruiken.
• Het begin van de schroefdraad van de

as moet zichtbaar uitsteken voorbij de
wielmoer. 

M O N T A G E  V A N  D E
S C H A K E L A A R
• Schakelaar (1, afb. 6) op het stuur schuiven.
• 2 ringen (2) op het stuur schuiven.
• Vast handvat aanbrengen
• De schakelaar tegen de vaste hand-

greep drukken, in de juiste positie 
draaien en met schroef (4) vastzetten.
Inbussleutel 3 mm, aanhaalkoppel 1,5 Nm.

Let op:
• Monteer de vaste handgrepen nooit met

vet– of zeepachtige oplossingen. Hand-
grepen hebben een axiale beveiligings-
functie en moeten zo gemonteerd zijn dat
ze niet van het stuur kunnen afglijden.

• Controleer of schakelaar en remgreep
goed bewogen kunnen worden (veran-
der zo nodig de stand).

• Rijd nooit zonder vaste handgreep. Het
draaibare gedeelte zou dan los kunnen
schieten van het huis en van het stuur
kunnen afglijden, waardoor u zou kunnen
vallen en gewond zou kunnen raken.

• Bij het uitleggen van de kabels moeten
te scherpe bochten vermeden worden.
Met de kabel langs het bracket (boven-
zijde) de kabel op drie plaatsen aan de
schuine buis vastzetten (1, afb. 7).

• De laatste bevestiging aan de achter-
vork direct voorbij het kettingblad beve-
stigen (2, afb. 7).
De buitenkabel moet in de bevestigings-
punten heen en weer kunnen schuiven.

C L I C K B O X  M O N T E R E N
• De schakelstift (1, afb. 8) licht inolien, in

de geleider steken en ze samen zo ver
mogelijk in de holle as (7) steken. 

• De bus (3) met de geleidepen (4) naar
voren op de as schuiven, en daarbij de
nok aan de binnenkant in de spiebaan
van de as schuiven totdat hij vastklikt.

• De bus verdraaien zodat de geleidepen
naar boven wijst.

• Draai de shifter in de 2e versnelling. 
• De Clickbox (2, afb. 5) tot de aanslag op

de as drukken. De geleidepen (4, afb. 8)
schuift daarbij in de groef van het Click-
boxhuis. In deze stand de borgschroef
(3, afb. 5) met de hand aandraaien. De
montage is onafhankelijk van de stand
van de versnelling, maar in de 2e ver-
snelling is het het eenvoudigste. 

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 4e in
de 3e versnelling.

• Draai stelschroef (6, afbeelding 6) zo dat
de pijlmarkeringen in het kijkvenster (5)
van kap in dezelfde richting wijzen.
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Montagewerktuig
Art. nr. 0582 104 000
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M O N T A G E  A C C U K A S T
• Beide snelspanners uittrekken en in de

stand „open“ draaien (afb. 9).
• De accukast op de schuine bevesti-

gingsstrips van de bagagedrager zetten
(3, afb. 7).

• De snelspanners naar beneden drukken
en in de stand „dicht’ draaien (afb. 9). 

• De plug van de accukabel helemaal in de
bus aan de accukast steken. 

• De kabel aan het frame of aan de baga-
gedrager vastzetten.
Opmerking:
De kabel mag niet klem komen te zitten
tussen het frame en de naaf.

• De plug helemaal in de bus van de naaf
steken.

Opmerking:
Dichte bevestigingspunten zoals aange-
soldeerde kabelgeleiders zijn niet bruik-
baar omdat de stekker er niet door kan.

D E  A C C U  O P S L A A N
Als de fiets voor langere tijd niet gebruikt
wordt, bijvoorbeeld gedurende de winter,
moet de accubox volledig geladen op een
droge en koele plaats opgeborgen worden. 
We adviseren de accu eenmaal per maand
op te laden. De accu moet beslist na 
uiterlijk zes maanden opgeladen worden. 

M O N T A G E  R E M O T E
C O N T R O L  S C H A K E L A A R
• De remote Control schakelaar (1, afb. 10)

op het stuureinde schuiven.
• De remgreep (2) en het vaste handvat (3)

op het stuur monteren.
• De Remote Control schakelaar in de 

juiste stand op het stuur draaien en met
behulp van een inbussleutel van 3 mm de
borgschroef (4) met een aanhaalkoppel
van 1,5 Nm vastzetten.

• De plug van de Remote Control kabel zo
ver mogelijk in de bus (5) van de schake-
laar steken.

• De kabel vastzetten langs het frame.
Opmerking: 
De kabel mag niet klem komen te zitten
tussen het frame en de naaf.

• De plug aan de naafzijde in de bus 
steken.
Angular installation may damage the
slot. 

Controle: 
Naar „Speed“ schakelen and rotate the
rear wheel.
De rode en minstens twee groene LED’s
moeten gaan branden. 
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A C H T E R W I E L  U I T B O W E N
• Remote Control plug uit de naaf trekken
• Op de drukknop van de stekker van de

voedingskabel drukken en hem uit de
naaf trekken.

• Borgschroef van de Clickbox (40, afb. 1)
losschroeven

• Clickbox afnemen. 
• De borgbus (38) afnemen (zit vastgeklikt).

Stift met geleider (37/36) uitnemen. 
• Achterwiel uitnemen.

E L E C T R O - A N D R I J V I N G
Uitbouwen:
• Kunststof moer (3, afb. 1) losnemen.
• De aandrijfunit (4) uitnemen.

Let op:
De aandrijfunit niet demonteren en ook
niet smeren.

Inbouw:
• Aandrijfunit op de naaf zetten.
• De aandrijfunit draaien en tegelijkertijd

op de naaf drukken tot de beide nokjes
aan de binnenzijde in de bijbehorende
uitsparingen (41) vallen.
Controle: er moet minstens 8 mm van de
schroefdraad aan het zwarte koppelstuk
(6) zichtbaar zijn.

• De kunststof moer (3) aanbrengen. 
Aanhaalkoppel 3 – 5 Nm.

D E M O N T A G E  V A N  D E
V E R S N E L L I N G S N A A F
zie afbeelding 1

• Veerring (35), tandwiel (34) en stofkap (33)
afnemen. 

• De as met de aandrijfkant in de bank-
schroef zetten.

• De aandrijfunit (4) demonteren.
• Contramoeren (1 en 2) losdraaien.
• Het koppelstuk (6) met het stervormige

schijfje (5) afnemen.
• Naafhuis (7) afnemen.
• De borgring (8) en onderlegring (9) afnemen.
• De Planetendrager (10) en de borgring (11)

afnemen.
• De naaf andersom in de bankschroef zetten.
• De vaste conus (32) losnemen.
• De drijfkop (31), drukveer (29), de grote

drukveer (27) en de kogelring (30) afnemen.
• De ring met binnenvertanding (26) en de

sterkoppeling (25) afnemen en de veer-
schotel uit de sterkoppeling nemen.

• De veer samendrukken en de schakelpal
(24) uitnemen. De veer (22) en de beide
veerschotels verwijderen.

• De borgring (20), de onderlegring (19), de
telescoopveer (18) en het grote zonne-
wiel (13) demonteren.

• As andersom in de bankschroef zetten.
• Grijze madeschroef (14, staat onder

veerspanning) losdraaien en uitnemen,
evenals de lange veer (15), de geleider
(16) en de schakelpal (17).

• Het kleine zonnewiel (12) demonteren.

Sparc Montagemal
Art.-Nr. 3024 001 000
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M O N T A G E  V A N  D E  
V E R S N E L L I N G S N A A F
zie afbeelding 1

Voor smering zie “SMERING VAN DER VER-
SNELLINGNAAF“ op de volgende bladzijde.
• As met de binnendraad (links) naar 

boven in de bankschroef zetten.
• Het kleine zonnewiel (12) met de kroon-

vertanding naar boven op de as zetten.
• Schakelpal (17) in de gleuf steken (wordt

door het opdraaien van het zonnewiel 
zijdelings verschoven).

• Geleider (16), vervolgens de veer (15) in
de as schuiven en de madeschroef (14)
in het asuiteinde schroeven.

• As omdraaien.
• Het grote zonnewiel (13, is symmetrisch)

monteren.
• Telescoopdrukveer (18) met de brede

kant naar voren aanbrengen.
• Veer samendrukken, onderlegring (19)

en borgring (20) aanbrengen.
• Veerschotel (21), drukveer (22) met 7

windingen, en veerschotel (23) aanbren-
gen (verdieping van de schotel naar de
veer toe).

• De veer samendrukken en de schakelpal
(24, is symmetrisch) halverwege de gleuf
aanbrengen.

• De sterkoppeling (25) met de tandkrans
naar onderen opsteken.

• Veerschotel (28) op de as schuiven 
(verdieping in de richting van de veer). 

• Ring met binnenvertanding (26) aan-
brengen over de vertanding van de 
sterkoppeling.

• Kogelring (30) met de kogels naar onder,
op de grote ring leggen

• Grote veer (27) op de grote ring plaatsen.
• De drukveer met 13 windingen (29) op de

as monteren (valt binnen de grote ring).
De veer steunt af op de veerschotel.

• Drijfkop (31) opsteken, naar beneden
drukken en de vaste conus (32) tot aan
de aanslag opschroeven. Aanhaalkoppel
20 Nm.

• Naaf andersom in de bankschroef zetten.
• Onderlegring (11) monteren en de plane-

tendrager (10) aanbrengen.
Daarbij: montagemal (afb. 2) zo op de
planetendrager steken dat de markerin-
gen (X) op de drie planeetwieltjes en op
het montagemal corresponderen. 

• Planetendrager op de as plaatsen, on-
derlegring (9) opsteken en de borgveer
(8) in de groef drukken.
Montagemal afnemen.

Opmerking:
Als het versnellingsgedeelte niet exact
gemonteerd wordt, kan de naaf zwaar 
lopen. Daarbij kunnen de vertandingen 
tijdens het rijden beschadigen. 

• Naafhuis (7) iets linksom op de planeten-
drager steken, waardoor de pallen in de
vertanding grijpen. 

• Koppelstuk (6) met stervormige ring (5)
aanbrengen.

• Contramoeren (2 en 1) opdraaien, 
aanhaalkoppel 15 – 20 Nm.

• Aandrijfunit inbouwen.

K A B E L  V E R V A N G E N
Demontage van de versnellingskabel:
• Draaigreep in de 2e versnelling zetten.
• De bevestigingsschroef (1, afb. 3) van de

schakelaar losdraaien en de draaigreep
iets naar het midden van het stuur 
verschuiven. (Zonodig ook de remgreep
losmaken en verplaatsen).

• Het huis (2) en het draaiend gedeelte (3)
uit elkaar trekken (zit ineen geklikt).

• De schroef (1, afb. 4) van de Clickbox 
uitdraaien, en de deksel (2) afnemen. 

• Trek de versnellingskabel en klem-
schroef (1, afb. 6) naar boven los en haal
het klemstuk van de kabel.

• Schuif de kabelnippel uit de geleiding (4,
afb. 3) en trek de kabel naar buiten. 

Montage van de versnellingskabel:
• Breng een nieuwe versnellingskabel

aan, schuif deze door de kabelhuls en
trek de kabelnippel de geleiding in.

• Plaats het huis en het draaibare gedeelte
zodanig ten opzichte van elkaar kunt
klikken (afb. 3).

• Monteer klemschroef (1, afb. 5) op een af-
stand van 83 mm, draai deze met 1,5 Nm
vast en kort het kabeluiteinde in tot 2 – 3 mm.

• Monteer klemschroef (1, afb. 6) (zo mon-
teren dat de klemschroef naar beneden
ligt) en leg de versnellingskabel om de
opnamecilinder (wikkelrichting links).

• Zet de vierkantmoer van de stelschroef
(2) in het hius en draai de kartelschroef
zo ver mogelijk aan.

• De deksel (2, afb. 4) weer aanbrengen.

Opmerking:
Om de afstand van de klembout tot de 
afstelschroef in te stellen, kan gebruik
gemaakt worden van een instelmal 
(Art. nr. 65 0324 105 001).

A F S T E L L I N G
• Zet voordat u de versnelling gaat af-

stellen, de draaigreep altijd van de 4e in
de 3e versnelling.

• Draai stelschroef (5, afbeelding 4) zo dat
de pijlmarkeringen in het kijkvenster (4)
van kap in dezelfde richting wijzen.
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S M E R I N G  V A N  D E
V E R S N E L L I N G
Reiniging van de onderdelen:
• Alle onderdelen – met uitzondering van

de planeetwieldrager – mogen in een
reinigingsbad ontvet worden.

• Reinig de planeetwieldrager alleen aan
de buitenkant met een kwastje om te 
voorkomen dat de planeetwiellagers
ontvet worden.

Smering van de onderdelen:
Uitsluitend SRAM-smeervet (Art. nr. 0369
135 101) en normale rijwielolie gebruiken.
• Zet om de lagerpunten van de planeet-

wielen te smeren, de planeetwieldrager
op de kroon en druppel 2 – 3 druppels
olie op de lagerbouten – draai de
planeetwieltjes daarbij zodat de -
lagerpunten goed gesmeerd worden –
smeer de as boven de asboring en de 
assleuven met olie, smeer de buitenkant
met een dun laagje vet.

• Smeer de zonnewielen aan de binnen-
kant met olie, smeer de vertanding aan
de buitenkant met vet (vul de openingen
tussen de tanden).

• Smeer de uitwendige vertandingen en
de meenemerring van het koppelingswiel
met olie, smeer de boring aan de linker-
en de rechterkant met een beetje vet.

• Smeer het tandwiel met inwendige
vertanding niet, smeer alleen de
aangrijppaluitsparingen met olie.

• Vet de kogelhouder bij en voorzie de
hulskogelloopbanen van een laagje vet.

Opmerking:
Gebruik bij het reinigen van versnellings-
naven geen water dat onder druk staat
(bijv. een gebonden waterstraal,
hogedrukreiniger etc.) – naar binnen 
gedrongen water kan storingen in de
werking veroorzaken.

A C C U  V E R V A N G E N
Uitbouwen:
• Druktoets op de plug van de accukabel

indrukken en plug uit de accukast 
trekken.

• De snelspanners in de stand „open“
(afb. 7) draaien en uittrekken.

• De accukast van de bagagedrager 
afnemen.

• De vier schroeven aan de onderkant 
losdraaien (met een bledschroeven-
draaier of een Torx T10-sleutel) en de
deksel afnemen.

• De veerclip (3, afb. 8) afnemen.
• De accu uitnemen en de stekkers (1 en

2) lostrekken.
Opmerking:
Trek geen stekkers van de printplaat
los.

Inbouw:
• Stekkers op de nieuwe accu steken:

– zwarte kabel: Minus Pol – (1, afb. 8)
– rode kabel: Plus Pol + (2).

• Veerclip (3) aanbrengen (welving naar
onder).

• De deksel op de kast plaatsen en de vier
schroeven vastdraaien.

• De beide snelspanners uittrekken en in
de stand „open“ zetten (afb. 7).

• De accukast op de bevestigingsstrips
van de bagagedrager plaatsen en de
snelspanners naar binnen in de stand
„dicht“ draaien.

• De plug van de accukabel in de bus 
steken tot hij vastklikt.

Opmerking:
Uitsluitend door SRAM aanbevolen 
accu’s gebruiken.

4
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3
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A C C U  L A D E N
• Steek de laagspanningsplug van het

laadapparaat in de accubox. 
• Steek de stekker van het laadapparaat in

het stopcontact.

Tijdens het laden brandt de rode LED. 
De kleur gaat over in groen als de accu
volledig opgeladen is. 
Het laadapparaat is zo gebouwd dat 
zelfontlading van de acuu onmogelijk is. 
Het kan daarom op de accu aangesloten
blijven als die vol is. 

Opmerking:
• We adviseren de accu minstens een-

maal per maand op te laden. 
• De accu moet bij voorkeur bewaard en

geladen worden in een ruimte waar het
niet kouder is dan +5°C en niet warmer
dan +40°C.

Let op:
• De accu moet tijdens het laden in 

dezelfde stand staan als tijdens het 
rijden. 

• De accu moet tenminste eenmaal per
zes maanden opgeladen worden.

• Gebruik de accu alleen in droge ruimten.
• Gebruik de accu niet in ruimtes 

(garages) met explosie-risico.
• Demonteer het laadapparaat of de 

accubox niet zelf.
• Onjuiste montage kan elektrische 

schokken en/of brand veroorzaken. 
• Houd het laadapparaat buiten bereik

van kinderen. 
• Het laden dient altijd in een goed 

geventileerde ruimte te gebeuren.
• Trek als het laadapparaat niet in gebruik

is de stekker altijd uit het stopcontact
(niet aan de kabel, maar aan de stekker
trekken). 

• Controleer de kabels regelmatig en be-
scherm ze tegen scherpe randen en voor-
werpen. Laat een beschadigde kabel on-
middellijk door een deskundige herstellen.

• Bescherm de accu tegen olie, smeervet,
agressieve reinigingsmiddelen en 
verfverdunners omdat ze de behuizing
kunnen aantasten.

• Als de accu valt (bijvoorbeeld van de
werkbank), moet hij direct aan een 
specialist voor een veiligheidstest 
worden aangeboden. Dit moet eveneens
gebeuren als een pool loszit. 

• De accu mag nooit verbrand worden. Er
is explosiegevaar!

• Een versleten accu moet conform de
plaatselijke verordening verwijderd 
worden.

• Gebruik voor een Sparc accu 
uitsluitend het Sparc laadapparaat.

D E  A C C U  O P S L A A N
Als de fiets voor langere tijd niet gebruikt
wordt, bijvoorbeeld gedurende de winter,
moet de accubox volledig geladen op een
droge en koele plaats opgeborgen worden. 
We adviseren de accu eenmaal per maand
op te laden. De accu moet beslist na 
uiterlijk zes maanden opgeladen worden. 

R E M O T E  C O N T R O L
S C H A K E L A A R
De Remote Control schakelaar niet 
demonteren.

Probleem
Versnellingnaaf:
Schakelproblemen

Pedalen draaien mee 
tijdens het freewheelen

Electrische aandrijving:
Elektrische aandrijving 
werkt niet meer

Elektrische aandrijving 
maakt ongewone geluiden

Oorzaak

Beschadigde kabel
Onjuiste afstelling
Te veel toegevoegde onderd.
tussen de naaf en de asmoer

Lagers te strak afgesteld
Loszittende borgmoer

Ketting staat te strak

Remote Control schakelaar
in „Off“-stand
Remote Control schakelaar
defect
Stekkerverbindingen

Kabel defect
Accu leeg
Accu niet aangesloten

Accu defect
Zekering doorgebrand

Elektrische aandrijving defect
Los voorwerp in de 
aandrijving
Elektrische aandrijving defect

Oplossing

Vervang de kabel
Stel het systeem af
Min. 1 draadgang moet 
zichtbaar zijn buiten de 
asmoer
Stel de lagers af
Draai de borg-moer vast
(15 – 20 Nm)
Stel de ketting iets losser

Naar ECON of SPEED 
schakelen
Remote Control schakelaar
vervangen
Alle stekkers en pluggen tot
de klik vastschuiven
Kabel vervangen
Accu opladen
Accu in de accukast 
aansluiten
Accu vervangen
Zekering (4, afb. 8) in de 
accukast vervangen (25 A)
Aandrijfunit vervangen
Los voorwerp verwijderen

Aandrijfunit vervangen

F O U T E N C H E C K L I J S T
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• Betrouwbare remprestaties onder alle 
weersomstandigheden

• Praktisch onderhoudsvrij
• Vaste lagers, rubber lip
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Type VT 5000

Versie D

Versie NL
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VT 5000 VT 3000 

Art. nr. — — —                             " — —                  " —
Ankerplaat Versie D Versie NL Versie D Versie NL

Inbouwbreedte 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Lengte 135 mm 135mm 135 mm 135 mm

Type Massief as Massief as Massief as Massief as

Materiaal Staal Staal Staal Staal

Diameter uiteinde M9x1 M9x1 M9x1 M9x1

Spaakgaten 36              36        36 36

Gatdiameter 2,9 mm 2,9 mm 3 / 3,3 mm 3 / 3,3 mm

Gatencirkel 89 mm 89 mm 86 mm 86 mm

Lagering Vaste lagers Vaste lagers Vaste lagers Vaste lagers

Afdichting Rubber Lip Rubber Lip Rubber Lip Rubber Lip

Gewicht 750 g 750 g 770 g 770 g

Mat. Naafhuis Aluminium Aluminium / galvananized Steel

Afwerking Clear Coat Aluminium/Silver " Silver Silver              " Black
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le
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Front fork:
De sterkte moet zodanig zijn dat er met een
maximum koppel van 300 Nm op het wiel
geen blijvende vervorming van de voorvork
kan plaatsvinden.

Let op:
• Bij gebruik van voorvorken die niet 

geschikt zijn, bestaat het gevaar dat er
ongelukken gebeuren!

• Gebruik in een tandem is niet toegestaan.
• Wielgrootte: verkrijgbaar zijn 24"/26"/28"

wielen.
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SPECTRO VT 5000 /  VT 3000
MONTAGE 

Technisch handboek 2003

A F S T E L L I N G  V A N  D E
T R O M M E L R E M
• Draai stelschroef (8, afbeelding 1) zover

los, dat de rem het wiel wanneer dit
draait, net raakt.

• Druk de handgrepen een aantal malen
krachtig in en draai de stelschroef
vervolgens zo nodig verder aan tot de
rem het wiel opnieuw net raakt.

• Draai zeskantmoer (9) vast.

Let op:
Controleer of alle remonderdelen juist 
gemonteerd zyn.

B E D I E N I N G
Druk om aan de rem te wennen, de 
remgreep voorzichtig in, zodat u gaat 
aanvoelen hoe de trommelrem reageert.

Let op: 
• Wanneer de fiets langere tijd niet ge-

bruikt wordt, kan de remwerking door
de aanwezigheid van een roestlaagje in
de remtrommel sterker worden. Daarom
moet u als u weer gaat fietsen een paar
keer voorzichtig remmen, waardoor het
roestlaagje verdwijnt. Hierdoor wordt
voorkomen dat de rem plotseling 
blokkeert.

• Gebruik bij lange en steile afdalingen
af en toe ook de tweede rem (achter-
wiel) om te voorkomen dat de remmen
te warm worden.

• Raak de naaf na het fietsen niet aan:
verbrandingsgevaar!

1

2

M O N T A G E  V O O R W I E L  I N
V O O R V O R K
• Bring de spaken op de gebruikelijke ma-

nier aan.
• Plats het wiel in de voorfork. Let op de

juiste positie van de remhevel (1, afb. 1)
montage aan de linker voorvorkpoort.
Schuif het bovenste uiteinde van de
remsteun (2) in het bevestigingsoog van
de vork, indien dit aanwezig is. Is dit niet
het geval, gebruik dan een VT-bandage (3).

• Schuif de voeringsringen c.q. de bor-
gringen op de asuiteinden.

• Monteer de asmoeren (4), sleutel 15 mm,
aanhaalmoment 30 – 40 Nm. 

• Draai de schroefverbindingen van de VT-
bandage (5/6) vast, aanhaalmoment 3 Nm.
Let op: 
De bandage moet zonder speling om het
frame zitten.

A A N S L U I T E N  V A N  D E
T R O M M E L R E M
Let op: 
Gebruik uitsluitend remgrepen waarbij de
kabelweg min. 15 mm bedraagt en
hefboomoverbrenging van min. 3,8 bijv. 
• Bevestig tegenhouder (7, afbeelding 1),

stelschroef (8) en moer (9) aan elkaar en
plaats deze onderdelen in de sleuf van
de remsteun (10).

• Draai de stelschroef ca. 2/3 slagen naar
onderen en breng de van de remgreep
komende remkabel op zijn plaats.

• Schuif het onderste uiteinde van de 
kabel door stelschroef. Plaats het 
onderste uiteinde van de buitenkabel in
stelschroef.

• Schuif kabeluiteinde (11) in vorkstuk (12).
• Draai schroef (13) licht aan.
• Bevestig vorkstuk aan remhendel (1).
• Trek kabeluiteinde met een tang zo strak,

dat vorkstuk nog los- en vastgemaakt
kan worden (belangrijk voor het 
verwisselen van het wiel)

• Draai schroef (13) aan.
• Gebruik voor trommelremnaven in NL-

uitvoering (1, afb. 2) uitsluitend een ori-
ginele Holland-remkabel (vorkstuk (12,
afb. 1) is hiervoor niet geschikt).

2

10

1
4

5

3

6

1

7
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9



55

SPECTRO VT 5000 /  VT 3000
ONDERHOUD

Technisch handboek 2003

Opmerking:
• Gebruik bij het reinigen van naven geen

water dat onder druk staat (bijv. een 
gebonden waterstraal, hogedrukreiniger
etc.) – naar binnen gedrongen water kan
storingen in de werking veroorzaken.

• Maak de naaf nooit schoon met benzine,
petroleum e.d. om verontreiniging van de
remvoeringen te voorkomen.

O N D E R H O U D  
• De lagering van de naaf is voldoende

gesmeerd en nagenoeg onderhoudsvrij.
• Bij buitenkabel zonder binnenkabel: 

smeer de remkabel regelmatig.

Let op:
De remsteun moet beslist vervangen
worden, indien er olie of andere
vethoudende stoffen op de remvoeringen
terecht zijn gekomen. Bij vervuiling van
de remvoeringen met olie werkt de rem
minder goed of zelfs helemaal niet.Onge-
lukken waarbij ernstige verwondingen
ontstaan, kunnen het gevolg zijn.
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TWO-AXIS REMGREPEN
TECHNISCHE GEGEVENS / MONTAGEVOORWAARDEN

Technisch handboek 2003

Two-Axis

Art. nr. — —

Remgrep Voor Achter

Afm. Remgreep 4 Vinger

Passend bij Linear Pull

Instelbare remkracht 1 Positie

Trekkracht 28 mm

Lagering draaipunt I-Glide

Instelbaar bereik $ $

Stelschroef Ergonomic Indexing Ergonomic Indexing

Stuurdikte 22,3 mm 22,3 mm

Gewicht 155 g 155 g

Huis Grilon Composite

Remgreep Forged Aluminum #

#

#

#

#

#

#
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Let op:
SRAM remgrepen zijn ontworpen voor 
gebruik in combinatie met lineaire remmen
(V-Brakes). Gebruik remgrepen niet met
gewone cantilever-remmen (d.w.z. met
armen van minder dan 76 mm lang en een
niet-lineaire jukkabel). Het gebruik van
remgrepen met gewone cantilevers geeft
onvoldoende remresultaten.

Gebruik geen gewone
cantilever remmen.

Ontworpen voor gebruik
met lineaire remmen
(V-Brakes).

76
–

10
8 

m
m

B U I T E N K A B E L S
• Gebruik uitsluitend nieuwe buitenkabel

van goede kwaliteit (niet-samendrukbaar)
en gebruik busjes op het einde.

• Zorg ervoor dat de buitenkabels lang genoeg
zijn om het stuur naar beide kanten hele-
maal tot de aanslag te kunnen draaien.

• Houd er rekening mee dat verschillende
voorbouwlengtes en de plaatsing van de
stops op het frame van invloed zijn op de
lengte van de buitenkabels.
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TWO-AXIS REMGREPEN
MONTAGE / ONDERHOUD

Technisch handboek 2003

A N A T O M I E  

remgreep 
instelschroef

klemring

stelschroef

remgreep

2

1

3

I N S T A L L A T I O N
• Laat voldoende ruimte over voor de 

shifter, de handgreep en het bar end bij
het monteren van de remgreep.

• Draai de remgreep vast met een 3 mm 
inbussleutel en met 3,4 Nm. (afb. 1).
Let op de bout niet te vast te draaien!

• Breng de stelmoer, de borgring en de
sleuf op het huis in lijn.

• Druk de remgreep in en voer de kabel
van buitenaf door het huis (afb. 2).

• Plaats het kabeluiteinde in de uitsparing
van de remgreep.

• Stel de remmen en de remgrepen af
volgens de bijbehorende instructies.

• Trek elke remgreep 5 – 10 keer in.

Let op:
Controleer of alle onderdelen naar 
behoren functioneren.

A F S T E L L I N G  V A N  H E T
B E R E I K
Gebruik een 2 mm inbussleutel (afb. 3).
• Draai de instelschroef voor het bereik

met de klok mee om de remgreep dichter
bij het stuur te brengen.

• Draai de schroef tegen de klok in om 
de remgreep verder van het stuur te
brengen.

Let op:
Na elke verandering van het bereik, de
kabel spanning controleren. En kijken of
de remmen nog op de juiste manier 
functioneren. Indien nodig het systeem
opnieuw afstellen.

klembout

3 mm
3,4 Nm

2 mm
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SMARTBAR
TECHNISCHE GEGEVENS / MONTAGEVOORWAARDEN

Technisch handboek 2003

SmartBar Traditioneel

Art. Nr. — — — — — — — —

Stuurpen-ø 1“ $ $ $ $

Stuurpen-ø 1 1/8“ $ $ $ $

Passend met rem 2:1 (linear pull) overbrenging

Achter, 9 versn. ESP $ $ $ $

Achter, 8 versn. ESP $ $ $ $

Voor, Micro-verst. $ $ $ $

Voor, Index $ $ $ $

######

Sh
ift

er

T
R
A
D
I
T
I
O
N.

SmartBar AHEADSET

Art. Nr. — — — — — — — —

Stuurpen-ø 1“ $ $ $ $

Stem Stuurpen-ø 1 1/8“ $ $ $ $

Passend met rem 2:1 (linear pull) overbrenging

Achter, 9 versn. ESP $ $ $ $

Achter, 8 versn. ESP $ $ $ $

Voor, Micro-verst. $ $ $ $

Voor, Index $ $ $ $

######

Sh
ift

er
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S
E
T
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SMARTBAR
MONTAGE ERGOFIT VOORBOUW (TRADITIONEEL)

Technisch handboek 2003

Let op:
De SmartBar mag uitsluitend door een
gekwalificeerde en ervaren fietsmonteur
geinstalleerd en afgesteld worden. 
Vanwege de veiligheid van de gebruiker
mogen alle afstellingen aan de voorbouw
uitsluitend uitgevoerd worden door een
ervaren monteur die bedreven is in het 
gebruik van een momentsleutel teneinde
de voorgeschreven aanhaalkoppels te
kunnen controleren.

• Voorafgaand aan de montage de buiten-
zijde van de stuurpen onder het merkte-
ken dat de minimale montagediepte aan-
geeft lichtjes invetten. 

• Schuif de stuurpen in de binnenbal-
hoofdbuis en controleer of het stuur er
tot voorbij het merkteken voor de 
minimale montagediepte („MINIMUM
INSERTION“) in steekt (afb. 1). 

• Richt het stuur zodat de hartlijn van de
voorbouw evenwijdig loopt met de ri-
jrichting van het voorwiel (afb. 2). 

• Rol de rubber afdekking van de stuur-
penbout naar boven zodat u bij de 6 mm
inbus expander bout kunt (afb. 3). 

• Zet de 6 mm inbus expanderbout vast
met een aanhaalkoppel van 20 – 30 Nm.

Let op:
• Controleer na het vastzetten altijd of de

voorbouw niet op en neer kan schuiven
en/of om de binnenbalhoofdbuis kan
draaien als er normaal aan het stuur 
getrokken wordt. 

• Als het stuur na het aandraaien van de
afstelbouten nog om zijn as kan draaien
of naar voor en naar achter c.q. op en
neer kan worden bewogen, controleer
dan de passingen en zet de afstelbouten
op nieuw vast. Daarbij moet u er op 
letten of de delen onderling in één van
de aangegeven fixeer-posities ten 
opzichte van elkaar staan. 

• Zet de bouten opnieuw vast (maar niet
vaster dan het aangegeven koppel) en
controleer opnieuw of het stuur goed
vast zit en functioneert. 

6 mm
20 – 30 Nm

3

1

2
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SMARTBAR
MONTAGE ERGOFIT VOORBOUW (AHEADSET)

Technisch handboek 2003

6

4

5

Let op:
De SmartBar mag uitsluitend door een
gekwalificeerde en ervaren fietsmonteur
geinstalleerd en afgesteld worden. 
Vanwege de veiligheid van de gebruiker
mogen alle afstellingen aan de voorbouw
uitsluitend uitgevoerd worden door een
ervaren monteur die bedreven is in het 
gebruik van een momentsleutel teneinde
de voorgeschreven aanhaalkoppels te
kunnen controleren.

• Controleer of er minstens 37 mm binnen-
balhoofdbuis zonder schroefdraad 
boven de bovenzijde van het bovenste
balhoofdlager (plus eventuele opvulrin-
gen) uitsteekt om de voorbouw op vast
te kunnen klemmen.

Opmerking:
Gebruik afstandsbussen of -ringen tussen
het balhoofdlager en de voorbouw voor
meer hoogte-afstelmogelijkheden.

• Schuif de stuurpen in de binnenbalhoofd-
buis en controleer of het stuur (afb. 4).

• Schuif de voorbouw op de binnenbal-
hoofdbuis en zie er op toe dat de boven-
zijde van de voorbouw niet meer dan 
5 mm boven de bovenkant van de 
binnenbal-hoofdbuis uitsteekt (afb. 6). 

• Richt het stuur zodat de hartlijn van de
voorbouw evenwijdig loopt met de 
rijrichting van het voorwiel (afb. 5). 

• Rol de rubber afdekking van de stuur-
penbout naar boven zodat u voldoende
ruimte hebt om de bovenste afdekplaat
van de headset-balhoofdlagering aan te
brengen en u de twee 5 mm inbus klem-
bouten binnen bereik hebt (afb. 6).

Opmerking:
Stel de balhoofdlagers en de spanning
van het afdekplaatje af aan de hand van
de instructies van de fabrikant van de
headset.

• Zet de twee 5 mm inbus klembouten vast
met 15 – 20 Nm (afb. 6). 

Let op:
• Controleer na het vastzetten altijd of de

voorbouw niet op en neer kan schuiven
en/of om de binnenbalhoofdbuis kan
draaien als er normaal aan het stuur ge-
trokken wordt. 

• Als het stuur toch verdraaid kan worden
zodat de voorbouw niet meer in lijn
staat met het voorwiel, controleer dan
het draagvlak en zet de expanderbout
en/of de klembouten opnieuw vast,
maar nooit vaster dan het voorgeschre-
ven aanhaalkoppel. 

• Controleer daarna opnieuw op een jui-
ste uitlijning en werking.

m
ax

.
5 

m
m

5 mm
15 – 20 Nm
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SMARTBAR
AFSTELLING ERGOFIT VOORBOUW (POSITIE)
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De ErgoFit voorbouw heeft twee roterende
afstelschroeven en een 'FlipFlop'-ontwerp
waarmee hij een extra groot afstelbereik
heeft.

A F S T E L L I N G  V A N  H E T
H A N D B E R E I K :
• Om de voor- en achterwaartse positio-

nering van de handgrepen nauwkeurig
af te stellen wordt de ErgoFit rotatie-
afstelling uitgevoerd (afb. 7).

• Draai de twee 6 mm inbus afstelbouten
net los genoeg om de opsluitplaten niet
stroef te kunnen laten draaien.

• Draai de hoofstructuur van het stuur 
aan de opsluitplaten naar voor en naar
beneden (of naar achter en omhoog) 
totdat de gewenste handpositie is 
bereikt. Kies de dichtstbijzijnde positie
waarin de stand gefixeerd kan worden
(Deze zijn met stappen van telkens 15°
aangebracht) (afb. 8).

• Draai vervolgens de achterste inbus 
afstelbout vast genoeg om de gewenste
positie vast te houden. 

• Draai vervolgens de hoofdstructuur en
de handgrepen zo, dat het onderste 
vlakke deel van het stuur ongeveer

evenwijdig is met het wegdek en dat de
versnellings-indicatoren in zitpositie
goed afleesbaar zijn. Ook hier zijn de 
posities waarin het stuur gefixeerd kan
worden in stappen van 15° aangegeven
(afb. 9).

• Zet nu eerste de voorste afstelbout vast
met 35 – 40 Nm (afb. 7).

• Zet daarna ook de achterste afstelbout
vast met 35 – 40 Nm.

Let op:
• Controleer na het vastzetten altijd of 

het stuur na het afstellen van de hand-
positie nog kan draaien of op en neer
kan worden bewogen. 

• Als het stuur na het aandraaien van de
afstelbouten nog om zijn as kan draaien
of naar voor en naar achter c.q. op en
neer kan worden bewogen, controleer
dan de passingen en zet de afstelbouten
op nieuw vast. Daarbij moet u er op 
letten of de delen onderling in één van
de aangegeven fixeer-posities ten 
opzichte van elkaar staan. 

• Zet de bouten opnieuw vast (maar niet
vaster dan het aangegeven koppel) en
controleer opnieuw of het stuur goed
vast zit en functioneert. 

6 mm
35 – 40 Nm

6 mm
35 – 40 Nm

9

7

8
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SMARTBAR
AFSTELLING ERGOFIT VOORBOUW (POSITIE)
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10

11

6 mm
35 – 40 Nm

6 mm
35 – 40 Nm

kort

lang

F L I P - F L O P  P O S I T I O N
• Wilt u de voor-achter handpositie echt

flink veranderen, stel dan de "Flip-Flop"
in op een Lang of een Kort afstelbereik
(afb. 10):

• Draai de 6 mm inbus expanderbout los
(afb. 3), of draai de twee 5 mm klembou-
ten van de voorbouw los (afb. 6) zodat de
voorbouw om de (as van de) stuurpen
kan draaien. 

• Draai de twee afstelbouten van de ops-
luitplaten los genoeg om ze net niet stro-
ef te kunnen laten draaien (afb. 11).

• Draai de achterste afstelbout verder los en
neem hem er helemaal uit.

• Verdraai de flip-flop stuurpen en/of de
voorbouwklem 180° tot de gewenste kor-
te of lange positie.

• Breng de achterste 6 mm inbus afstelb-
out weer aan, en zet hem juist vast ge-
noeg om het stuur niet vanzelf weg te la-
ten zakken.

• Volg de aanwijzingen in stap 1 hierboven
om de voor-achter handpositie nau-
wkeuriger af te stellen. Zet de voorste 6
mm inbus afstelbout vast met 35 – 40
Nm.

• Zet daarna ook de achterste 
afstelbout vast tot 35 – 40 Nm 
(afb. 2 / afb. 5).

• Richt het stuur zodat de hartlijn van de
voorbouw evenwijdig loopt met de ri-
jrichting van het voorwiel.

• Stuurpen: Zet de 6 mm inbus expan-
derbout vast met 20 – 30 Nm (afb. 3).

• Voorbouw: Zet de beide 5 mm 
inbus klembouten vast met 
15 – 20 Nm (afb. 6).

Let op:
• Controleer na het vastzetten altijd of het

stuur na het afstellen van de hand-
positie nog kan draaien of op en neer
kan worden bewogen. 

• Als het stuur na het aandraaien van de
afstelbouten nog om zijn as kan draaien
of naar voor en naar achter c.q. op en
neer kan worden bewogen, controleer
dan de passingen en zet de afstelbouten
op nieuw vast. Daarbij moet u er op 
letten of de delen onderling in één van
de aangegeven fixeer-posities ten 
opzichte van elkaar staan. 

• Zet de bouten opnieuw vast (maar niet
vaster dan het aangegeven koppel) en
controleer opnieuw of het stuur goed
vast zit en functioneert. 
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SMARTBAR
AFSTELLING ERGOFIT VOORBOUW (HOOGTE)
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6 mm
20 – 30 Nm

Om de hoogte van de handgrepen nau-
wkeuriger in hoogte af te stellen, wordt de
voorbouw hoger of lager op de binnen-
balhoofdbuis bevestigd.

• Draai de 6 mm inbus expanderbout los
om de voorbouw langs de binnenbal-
hoofdbuis op en neer te kunnen 
schuiven (afb. 12).

• Schuif de pen omhoog of omlaag tot de
gewenste positie, waarbij u er op moet
letten dat het merkteken van de mini-
mum insteekdiepte niet in het zicht komt
(afb. 13).

• Richt het stuur zodat de hartlijn van de
voorbouw evenwijdig loopt met de 
rijrichting van het voorwiel (afb. 14).

• Zet de 6 mm inbus expanderbout vast
met 20 – 30 Nm (afb. 12). 

Let op:
• Controleer na het vastzetten altijd of de

voorbouw niet op en neer kan schuiven
en/of om de binnenbalhoofdbuis kan
draaien als er normaal aan het stuur 
getrokken wordt. 

• Als het stuur toch verdraaid kan worden
zodat de voorbouw niet meer in lijn
staat met het voorwiel, controleer dan
het draagvlak en zet de expanderbout
en/of de klembouten opnieuw vast,
maar nooit vaster dan het voorgeschre-
ven aanhaalkoppel. 

• Controleer daarna opnieuw op een 
juiste uitlijning en werking.

14

12

13
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SMARTBAR
REMGREEPPOSITIE
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17

15

16

5 mm
6 Nm

Bedieningsunits versnelling en rem (voor
en achter) in de gewenste stand op het
stuur afstellen (roteren).

Controleer of de remgrepen op het stuur in
de gewenste positie gedraaid staan.
Wanneer de positie niet gewijzigd hoeft te
worden:
• Steek een 5 mm inbussleutel in de 

opening in het uiteinde van de hand-
greep. Draai de 5 mm inbusbout aan 
met 6 Nm (afb. 15).

Wanneer een andere remgreep-
positie verlangd wordt: 
• Steek een 5 mm inbussleutel in de 

opening in het uiteinde van de hand-
greep (afb. 15). 
Draai de bout vijf hele slagen los. Dit
moet voldoende zijn om de bedienings-
unit een paar millimeter van de hoofd-
structuur los te trekken zonder de bedie-
ningsunit zelf te demonteren. 

Let op:
Demonteer de bedieningsunit in geen 
geval! 
De kabels van de versnellingsindicator 
zijn in de fabriek afgesteld, en bij een on-
oordeelkundige demontage beschadigen
de kabels waardoor de indicator niet meer
naar behoren functioneren zal. 

• Trek de bedieningsunit 3 – 5 millimeter
weg van de hoofdstructuur en verdraai
hem tot de gewenste stand (afb. 16).

Let op:
• Draai de unit nooit buiten het toege-

stane afstelbereik van 20 – 60° (vanuit
de bovenste verticale stand naar achter
resp. naar voor). 

• Wanneer de units verder dan dit bereik
verdraaid worden, beschadigen de 
kabels die de versnellingsindicator 
bedienen, en functioneert die niet meer. 

• De units kunnen in 9 stappen van 10°
versteld en vastgezet worden over het
bereik van 20 tot 60°.

• Zet de 5 mm inbusbout vast met 6 Nm
(afb. 15). 

max. 3 – 5 mm

20°

20–60°
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SMARTBAR
MONTAGE REMKABEL / PASSEND MET REM
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• Breng de stelschroef van de kabel in 
lijn met de sleuf in de onderzijde van de
bedieningsunit. 

• Knijp de remgreep in en voer de kabel
door de opening in het huis van de 
remgreep (afb. 18).
Gebruik altijd uitsluitend nieuwe kabels
en buitenkabels.

• Schuif de nippel in de uitsparing van de
remgreep. (afb. 19).

• Stel de remmen en remblokken of -
schoenen af volgens de instructievoor-
schriften bij de remmen.

• Trek elke remgreep 5 – 10 keer stevig
aan om er zeker van te zijn dat de 
remmen correct functioneren. 

Let op:
Alle SmartBars kunnen uitsluitend afge-
monteerd worden met twee remgrepen
met een 2:1 (z.g. linear pull) overbrenging.

Gebruik een 2 mm inbussleutel:
• Draai het afstelboutje voor het bereik

van de remgreep met de klok mee om de
remgreep dichter naar het handvat te
brengen (afb. 20).

• Draai het afstelboutje tegen de klok in
om de remgreep verder van het handvat
vandaan te brengen.

• Trek elke remgreep 5 – 10 keer stevig
aan om er zeker van te zijn dat de 
remmen correct functioneren. 

Let op:
• Forceer het afstelboutje NOOIT voorbij

zijn normale aanslag!
• Controleer na elke afstellingshandeling

aan het bereik van de remgrepen ook de
spanning van de remkabel en de 
correcte werking van het remsysteem. 

• Stel zonodig de kabelspanning 
opnieuw af. 

18

19

SMARTBAR
AFSTELLING REMGREEPBEREIK

20
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24-speed en 27-speed ESP systemen

• Voer de binnenkabel door 
de buitenkabel.

• Bevestig de kabel aan de derailleur.

• Gebruik uitsluitend nieuwe kabels en
buitenkabels. 

• Stel de indexering af volgens de
montagevoorschriften van de derailleur. 

7 Speed Spectro Systeem

• De binnenkabel, buitenkabel en de Click-
box zijn in de fabriek voorgemonteerd.

Opmerking:
Vermijd een te scherpe bocht bij het 
leggen van de kabel.

• Bevestiging van de buitenkabel 3x aan de
onderbuis (1, afb. 21).

• Het laatste bevestigingspunt 
bevindt zich op de liggende 
achtervork direct voorbij het 
kettingwiel (2, afb. 21).

Advice:
De buitenkabel moet vrij in de clips 
kunnen bewegen.

• MONTAGE VAN DE CLICKBOX zie hand-
leiding 7 Speed Spectro Systeem.

12

21

SMARTBAR
AFSTELLING VERSNELLINGSINDICATOR

Caution: 
Probeer NIET de versnellingsindicator 
te demonteren! 

De versnellingsindicatoren en hun kabels
zijn in de fabriek afgesteld, en een onjuiste
demontage brengt schade toe aan de indi-
cator en het functioneren daarvan. 

• Controleer of de derailleurs (c.q. de ver-
snellingsnaaf) juist zijn 
afgesteld. 

• Zet de derailleur of de versnellingsnaaf
dan in de middelste versnelling:

Gear 4 = middelste versnelling voor 
de 7-speed versnellingsnaaf

Gear 4 = vanuit het midden het 
vierde kransje op een 
8-speed cassette

Gear 5 = vanuit het midden het vijfde 
kransje op een 9-speed 
cassette

Gear 2 = middelste kettingblad bij 
een voorderailleur met 
drievoudig blad (linker 
versnellingsindicator).

• Houd de borgring vast zodat hij niet 
van positie verandert, en draai de trans-
parante deksel van de versnellings-
indicator totdat het middelste cijfer 
precies samenvalt met het wijzertje van
de versnellingsindicator. 

• Gebruik de drie uitstekende nokjes op de
transparante deksel om de deksel samen
met het display eronder te verdraaien
terwijl u de borgring vasthoudt (afb. 22).  

Uitstekende 
nokjes Borgring

22
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5 mm
6 Nm

V A S T E  H A N D G R E E P :
Verwijderen
• Draai de shifter zo ver mogelijk in de

richting waarin de kabel ontspant. 
(Versnelling '1' van de voorderailleur,
versnelling '1' bij de Spectro 7-speed
shifter, versnelling '8' bij de 8-speed
derailleur en versnelling '9' bij de 
9-speed derailleur).

Let op:
Demonteer de bedieningsunit in geen 
geval! 

• De kabels van de versnellingsindicator
zijn in de fabriek afgesteld, en bij een
on-oordeelkundige demontage bescha-
digen de kabels waardoor de indicator
niet meer naar behoren functioneren 
zal. 

• Steek een 5 mm inbussleutel door de
opening in het uiteinde van de hand-
greep (afb. 23).

• Druk het draaigreepgedeelte zoveel 
mogelijk naar het midden van het stuur
en draai de bout helemaal los zodat de
vaste handgreep van het stuur afge-
nomen kan worden (afb. 24).

Vervanging
• Breng het vlakke geprofileerde gedeelte

van de nieuwe vaste handgreep in lijn
met het geprofileerde gedeelte van de
SmartBar en druk de handgreepunit 
zover op de SmartBar dat hij contact
maakt met de afstandsbus (afb. 24).

• Draai de 5 mm inbusbout aan met 6 Nm
(afb. 23). 

D R A A I G R E E P :
Verwijderen
• Demonteer de vaste handgreep (zie 

linker zijde).

• Druk het draaigreepgedeelte zoveel 
mogelijk naar het midden van het stuur
en draai de bout helemaal los zodat de
vaste handgreep van het stuur afge-
nomen kan worden. Schuif de afstands-
bus van het vaste gedeelte van de
SmartBar (afb. 24).

• Trek vervolgens de twist grip langzaam
recht van het stuur af terwijl u de bedie-
ningsunit tegenhoudt (naar het midden
van het stuur drukken). Opletten dat de
spiraalveer niet uit de handgreep valt.

Vervanging
• Schuif de afstandsbus terug op de

SmartBar en gedeeltelijk door de nieuwe
handgreep, waarbij u er op moet letten
dat de flens  aan de buitenkant naar het
draaigedeelte toegekeerd zit.

• Druk het achterste gedeelte van de 
spiraalveer op het veernokje van de
nieuwe handgreep (afb. 24).

• Tijdens het aanbrengen van de hand-
greep moet u er op letten dat het vrije
einde van de veer in de uitsparing van 
de spoel valt (die bevindt zich al in de
schakelunit) (afb. 25).

• Druk de afstandsbus helemaal in de
schakelunit.

• Druk de veer een stukje samen en draai
tegelijkertijd de handgreep een beetje
naar voren. Druk de handgreep in de
richting van de schakelunit totdat er
geen ruimte meer zit tussen de unit en
de handgreep.

• Breng het vlakke geprofileerde gedeelte
van de nieuwe vaste handgreep in lijn
met het geprofileerde gedeelte van de
SmartBar en druk de handgreepunit 
zover op de SmartBar dat hij contact
maakt met de afstandsbus (Fig. 24). 

• Draai de 5 mm inbusbout aan met 6 Nm
(Fig. 23). 

Vast hand-
greep

Twist
grip

Afstands-
bus

Gepro-
fileerde 
gedeelte

25

23

24
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28

26

27

29

24SPD EN 27SPD ESP SYSTEMEN

Verwijderen
• Maak de kabel los aan de derailleur. 

• Knip de kabel ongeveer vijftien cm 
voorbij de stelmoer aan het stuur af. 

• Trek het lipje om de kabel te verwisselen
aan de bovenrand open (1, afb. 26). 

• Draai de shifter zo ver mogelijk in de
richting waarin de kabel ontspant (Ver-
snelling '1' bij de voorderailleur links,
versnelling '8' bij de 8-speed shifter en
versnelling '9' bij de 9-speed shifter).

• Zoek de nippel aan het uiteinde van de
kabel, en druk de kabel omhoog en naar
buiten (afb. 26).

Vervanging
• Voer de nieuwe kabel door de opening

en via de stelmoer weer naar buiten. Let
erop dat de kabel daarbij door het kleine
oogje van de spoel gaat. Trek de kabel
aan zodat de nippel goed in de uitspa-
ring in de shifter valt. 

• Monteer het lipje.

• Voer de kabel door een nieuwe buiten-
kabel en door alle kabel nokken op het
frame. 

• Stel de indexering af volgens de monta-
gevoorschriften bij de derailleur. 

7  S P E E D  S P E C T R O  S Y S T E E M

Verwijderen
• Draai de shifter zo ver mogelijk in de

richting waarin de kabel ontspant (Ver-
snelling '1' ). 

• Haal de Clickbox niet van de as af.

• Draai de stelmoer (2, afb. 27) helemaal
los.

• Draai het boutje (3, afb. 27) los en neem
het deksel (4) af.

• Trek de kabel en de bevestigingsschroef
(5, afb. 28) naar boven, draai de cilinder-
vormige klem los en schuif hem van de
kabel.

• Trek van bovenaf het venster om de
binnenkabel te verwisselen open 
(1, afb. 26).

• Duw de kabel terug en wip het tonnetje
uit de shifter. Gooi de oude kabel weg.

Vervangen
• Voer de nieuwe kabel door de opening

en via de stelmoer naar buiten.

• Trek de kabel vast aan zodat het tonnetje
op zijn plaats valt.

• Sluit het kabelvenster.

• Voer de nieuwe kabel door de buiten-
kabel en de stelmoer bij de Clickbox.

• Plaats de kabelklem op de kabel en zet
hem vast op 90 mm afstand van de stel-
moer. Draai het boutje aan met 1,5 Nm
en knip het kabeluiteinde af op 2 mm 
voorbij de kabelklem (afb. 29).

• Plaats de klem met de kop van de klem-
bout (5, afb. 28) naar beneden terug, en
zorg dat de kabel tegen de klok in door
de groef om de klem heen loopt.

• Breng het deksel aan (4, afb. 27) en zet
hem vast met bout (3), met een aanhaal-
koppel van 0.35 – 0.45 Nm.

• Draai de stelmoer (2) geheel in de Click-
box.

• AFSTELLEN VAN DE CLICKBOX  
zie Spectro S7.

R E I N I G E N
• Reinig alle onderdelen uitsluitend meet

zeepsop.
• Aangeraden wordt de fiets in rechtop

staande positie schoon te maken zodat
het water er in de natuurlijke richting
vanaf loopt.

• Als het venster dat de versnelling aan-
geeft ne het schoonmaken aan de bin-
nenkant beslagen is, wordt aangeraden
het lensje niet te demonteren, maar de
fiets in een warme en droge ruimte weg
te zetten totdat het vocht van de lens
verdwenen is.

1

2 +1 mm 90±0,5 mm

3 4
2

5
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PC 99 Holow Pin1 PC 89R Holow Pin1 PC 69 PC 59 PC 49

Art. nr. — — — — — —

Toepassingsgebied MTB Road MTB MTB MTB

Passend voor HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive

Passend achter HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive

Max. aantal kransjes alleen 9 alleen 9 alleen 9 alleen 9 alleen 9 

Afmeting 1/2" x 11/128" 1/2" x 11/128" 1/2" x 11/128" 1/2" x 11/128" 1/2" x 11/128"

Lengte 6,8 mm 6,35 mm 6,8 mm 6,15 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm

Klink Kruisgewijs Cilindrisch Direct Cilindrisch Direct Direct Direct 

Hardverchroomd $ $ $ $ $

Samendruckbaarheid 2000 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 

Treksterkte 9000 N 9000 N 9000 N 9000 N 9000 N 

Gewicht (114 schakels) 297 g 284 g 290 g 271 g 297 g 297 g 297 g

Buitenschakel Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Grey / Polished

Binnenschakel Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Grey / Polished Grey / Polished

Verlaagd gewicht $ $ $

Sluiting Power Link Gold Power Link Gold of Pin1 Power Link Gold of Pin Power Link Gold of Pin Power Link Gold of Pin
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PC 10 Saltshaker PC 10 PC 7X PC 1 Saltshaker PC 1 Ni PC 1

Art. nr. — — — — — —

Toepassingsgebied MTB MTB BMX / Track Versnellingsnaaf Versnellingsnaaf

Passend voor HG HG Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig

Passend achter HG HG Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig

Max. aantal kransjes max. 7 max. 7 1 1 1 1

Afmeting 1/2" x 3/32" 1/2" x 3/32" 1/2" x 1/8" 1/2" x 1/8" 1/2" x 1/8" 1/2" x 1/8"

Lengte 6,9 mm 6,9 mm 8,1 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm

Klink Direct Direct Direct Direct Direct Direct

Samendruckbaarheid 1000 N 1000 N 1500 N 800 N 800 N 

Treksterkte 9000 N 9000 N 11000 N 9000 N 9000 N

Gewicht (114 schakels) 300 g 300 g 345 g 330 g 330 g 330 g

Buitenschakel Grey / Dacromet Brown / Annealed Gold / Gold Plated Grey / Dacromet Silver / Brown /

Binnenschakel Grey / Dacromet Brown / Annealed Grey / Polished Grey / Dacromet Nickel Plated Annealed

Sluiting Power Link Grey of Pin Power Link Grey of Pin 3 pcs. Connecting Link Snap Lock of Pin Snap Lock, 3pcs Link of Pin
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PC 68 PC 58 PC 48 PC 38 Saltshaker PC 38 

Art. nr. — — — — —

Toepassingsgebied MTB MTB MTB MTB MTB

Passend voor HG / IG / PG / EXA-Drive HG / IG / PG / EXA-Drive HG / IG / PG / EXA-Drive HG / IG / EXA-Drive HG / IG / EXA-Drive

Passend achter HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive

Max. aantal kransjes max. 8 max. 8 max. 8 max. 8 max. 8

Afmeting 1/2" x 3/32" 1/2" x 3/32" 1/2" x 3/32" 1/2" x 3/32" 1/2" x 3/32"

Lengte 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 6,9 mm 6,9 mm

Klink Kruisgewijs Direct Direct Direct Direct

Hardverchroomd Yes Yes Yes

Samendruckbaarheid 2000 N 1500 N 1500 N 1100 N 1100 N

Treksterkte 9000 N 9000 N 9000 N 9000 N 9000 N

Gewicht (114 schakels) 307 g 307 g 307 g 300 g 300 g

Buitenschakel Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Grey / Polished Grey / Dacromet Grey / Polished

Binnenschakel Silver / Nickel Plated Grey / Polished Grey / Polished Grey / Dacromet Brown / Annealed

Sluiting Power Link Silver Power Link Silver of Pin Power Link Silver of Pin Power Link Grey of Pin Power Link Grey of Pin

De
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1 Let op: Hollow Pin ketting alleen met Power Link Gold (niet pen)!
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P C 1  1/2 " x 1/8 "
( R E M -  E N  V E R S N E L L I N G S -
N A V E N )

De ketting sluiten met de Snap Lock:
• Leg de ingekorte ketting om, breng de 

uiteinden bij elkaar en verbind ze met de
Snap Lock. Druk de buitenplaat over één
pen (afb. 6).

• Buig de ketting lichtjes door totdat het
plaatje over de tweede pen in positie
klikt (afb. 7).

Let op:
• Zorg ervoor dat het sluitplaatje geheel

in de groep op d epen valt, en dat de
beide helften van de schakel evenwij-
dig aan elkaar lopen. 

• Als u speling op de sluitschakel 
bespeurt, moet u een nieuwe sluit-
schakel nemen.

• Gebruik bij het omleggen van een nieuwe
ketting altijd een nieuwe Snap Lock.
Een onjuist of onvoldoende ingekorte
ketting of een niet geheel correcte
sluiting kunnen schade aan de ketting
veroorzaken, en uiteindelijk breuk, 
materiële schade. De berijder kan 
daarbij ten val komen en verwondingen
oplopen.

P C 7 X  1/2 " x 1/8 "
( B M X / T R A C K )

Ketting sluiten: 
• Leg de ingekorte ketting om de fiets,

breng de uiteinden bij elkaar en verbindt
deze met de sluitschakel. Deze bestaat
uiteen zijplaatje met pen (1, afb. 8), een
zijplaatje (2) en een borgveer (3).

• Bevestig het zijplaatje met pen (1) aan
de uiteinde van de ketting, zet het 
andere zijplaatje (2) erop en druk de
sluitschakel aan (1+2).

• Leg de borgveer (3) erop, het gesloten
uiteinde van de borgveer moet in de
draairichting van de ketting wijzen (afb. 9).

• Zet de borgveer vast in de groeven van
de pen door de veer in de richting van de
pijl (4, afb. 9).

O N D E R H O U D  
• Als de ketting regelmatig gesmeerd

wordt, gaat hij langer mee.
• Smeer de ketting met olie en laat de olie

inwerken.
• Maak een vuile ketting schoon voordat u

hem gaat smeren. Gebruik hiervoor geen
vetoplossende middelen of middelen die
zuren bevatten. Laat het reinigingsmiddel
niet langer dan een paar minuten in-
werken en spoel het daarna met water
af. Smeer de ketting pas als hij weer
helemaal droog is.

1 /2 " x 3/32" E N  1/2 " x 11/ 128"
( D E R A I L L E U R S  / R E M -  E N
V E R S N E L L I N G S N A V E N )

Kettinglengte
• Kort de ketting in volgens het voorschrift

van de fabrikant van de derailleur.
SRAM derailleurs: 
• Leg de ketting over het grootste voorb-

lad en het grootste kransje achter. Tel
daar twee schakels of één schakel plus
een Power Link bij op (afb. 1).

• Breng bij een fiets met achtervering de
vering tijdens het meten in de stand
waarin de langste ketting nodig is. 

Sluiten van de standaard ketting met een pen:
• Maak de ketting passend, breng de 

uiteinden bij elkaar en druk de pen erin
(afb. 2) m.b.v. een kettingpons of -tang.
De pen moet aan weerskanten van de
ketting evenveel uitsteken. De schakel
met de sluiting moet kunnen bewegen.

• Voor PC68, PC 58 en PC 48 wordt het ge-
bruik van de SRAM kettingtang (art. nr.
00 2799 980 001) sterk aanbevolen.

Power Link sluitschakels:
Let op:
• Gebruik deze alleen wanneer ze gespe-

cificeerd zijn om materiële schade en
eventueel verwonding van de berijder
(wanneer die ten val komt) te voorkomen. 

• Hollow Pin ketting alleen met Power
Link Gold (niet pen)!

Sluiten:
• Maak de ketting passend, breng de uit-

einden bij elkaar en steek elk van de
helften van de Power Link in een uitein-
de (afb. 3).

• Druk de twee helften van de Power Link
in elkaar (afb. 4) en zet ze vast door de
ketting uit elkaar te trekken (afb. 5).

Openen: 
• Knijp beide platen van de Power Link op

elkaar (afb. 4). en schuif tegelijkertijd de
uiteinden van de ketting naar elkaar toe
(openen). Haal de twee helften uit de uit-
einden van de ketting.

Let op:
Gebruik bij een nieuwe ketting altijd een
nieuwe Power Link sluitschakel. Een on-
juist of onvoldoende ingekorte ketting of
een niet geheel correcte sluiting kunnen
schade aan de ketting veroorzaken, en ui-
teindelijk breuk, materiële schade. De be-
rijder kan daarbij ten val komen en ver-
wondingen oplopen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Power Link Grey for PC 38, PC 10
Power Link Silver for PC 68, PC 58, PC 48
Power Link Gold for PC 99, PC 89R, 

PC 69, PC 59, PC 49

+
(2 schakels)

4

1

2 3
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USA EUROPE

Action Bicycle USA
217 Washington Ave - A
Carlstadt, NJ 07072
Ph: 1.800.284.2453
Ph: 201.804.9090
www.actionbicycleusa.com

Bicycle Tech International
3201B Richards Lane
Sante Fe, NM 87505
Ph: 1.800.558.8324
Ph: 505.473.0011
www.bti-usa.com

DownEast Bicycle Specialists
Porter Road
Fryeburg, ME 04037
Ph: 1.800.242.1043
Ph: 207.935.4242
www.debike.com

Giant Bicycle, Inc.
3287 Old Conejo Rd
New Bury Park ,CA 91320
Ph: 1.800 US GIANT
Ph: 805.267.4600
www.giant-bicycle.com

G. Joannou
151 Ludlow Ave
Northvale, NJ 07647
Ph: 201.768.9050
www.jamisbikes.com

Hans Johnsen Company
8901 Chancellor Row
Dallas, TX 75248
Ph: 1.800.879.1515
Ph: 214.879.1550
www.hjc.com

The Hawley Company
One Hawley Drive
Lexington, SC 29074
Ph: 1.800.822.1980
Ph: 803.359.3492
www.hawleyusa.com

J&B Importers, Inc.
11925 S W 128th St
Miami, FL 33116
Ph: 1.800.666.5000
Ph: 305.238.1866
www.jbimporters.com

KHS Inc.
2840 East Harcourt
Rancho Dominguez, CA 90221
Ph: 1.800.347.7854
Ph: 310.632.7173
www.bicyclesusa.com

Lexco
2738 W Belmont
Chicago, IL 60618
Ph: 1.800.626.6556
Ph: 773.588.8890

The Merry Sales Company
1415 San Mateo Ave
San Francisco, CA 94080
Ph: 1.800.245.9959
Ph: 650.871.8870
www.merrysales.com

Olympic Cycle Supply
5711 W Douglas Ave
Milwaukee, WI 53218
Ph: 1.800.236.8380
Ph: 414.461.8380
www.olympicsupplycompany.com

Quality Bicycle Products
6400 West 105th St
Bloomington, MN 55438
Ph: 1.800.346.0004
Ph: 952.941.9391
www.qbp.com

Raleigh Bicycle Co., USA
22710 72nd Ave S
Kent, WA 98032
Ph: 1.800.222.5527
Ph: 253.395.1100
www.raleighusa.com

Seattle Bike Supply
7620 South 192nd
Kent, WA 98032
Ph: 1.800.955.2453
Ph: 425.251.1516
www.redlinebicycles.com

Security Bicycle
32 Intersection St
Hempstead, NY 11550
Ph: 1.800.645.2990
Ph: 516.485.6100

Sinclair Imports
2775 Highway 40
Verdi, NV 89439
Ph: 1.800.654.8052
Ph: 702.345.0600
www.sinclairimports.com

Trek Bicycle Corporation
801 W Madison St
Waterloo, WI 53594
Ph: 1.800.369.8735
Ph: 920.478.2191
www.trekbikes.com

United Bicycle Parts
691 Washington St
Ashland, OR 97520
Ph: 1.800.482.1984
Ph: 541.488.1984
www.ubike.com

Wilson Bicycle Sales
31157 Wiegman Rd
Hayward, CA 94544
Ph: 1.800.877.0077
Ph: 510.471.7520
www.wilsonbike.com

A U S T R I A
KTM Fahrrad GmbH
Harlochnerstrasse 13
5230 Mattighofen
Ph: +43 7742 4091 0
FX: +43 7742 4091 72
e-mail: office@ktm-bikes.at

B E L G I U M
Transmission S.A.
Boulevard du Centenaire 4
1325 Dion-Valmont
Ph: +32 10 24 46 46
FX: +32 10 24 47 77

C Z E C H  R E P U B L I C
Vokolek Import
Sezimova 12
146 00 Praha 10
Ph: +420 2 41 74 07 12
Fx: +420 2 41 74 23 93
e-mail: info@vokolek-import.cz
www.vokolek-import.cz

Zitny
Ceskobratrske Nam. 133
29301 Mlada Boleslav
Ph: +420 326 722214
Fx: +420 326722214

D E N M A R K
Dan Agentur ApS
Stationsvej 77
5792 Årslev
Ph: +45 65 99 24 11
Fx: +45 65 99 28 42
e-mail: info@danagentur.dk

E S T O N I A
Balti Autoosade AS
Mustamäe tee 18A
10617 Tallinn
Ph: +372 6 200 600
Fx: +372 6 200 699

F I N L A N D
J. Syväranta Oy
Nervanderinkatu
5E 47 / PL 64
F-00101 Helsinki
Ph: +358 9 434 2030
Fx: +358 9 493 890

F R A N C E
SAVOYE SA
Rue de I’industrie
01470 Serrières de Briord
Ph: 33 474 36 13 77
Fx: 33 474 36 15 14
e-mail: savoye-sa@wanadoo.fr

G E R M A N Y
Epple Zweirad GmbH
Mittereschweg 1
87700 Memmingen
Ph: +49 8331 751411
Fx: +49 8331 751450
e-mail: info@epple-bikes.de

Hermann Hartje KG
Deichstrasse 120-122
27318 Hoya/Weser
Ph: +49 4251 811 240
Fx: +49 4251 811 249
e-mail: ronny.mueller@hartje.de
www.hartje.de
SRAM Hotline: 0180-3772633

G R E E C E
Gatsoulis Imports
8 Thessalonikis Street
14342 New Filadelfia-Athens
Ph: +30 1 251 2779
Fx: +30 1 253 3960

H U N G A R Y
Biker Kft.
Gyepsor u.1
1211 Budapest
Ph: +36 1 278 10 20
Fx: +36 1 278 10 23
e-mail: biker@biker.hu
www.biker.hu

I C E L A N D
Örninn Hjól HF
Ceskobratrske Nam. 133
IS-108 Reykjavik
Ph: +354 5889890
Fx: +354 5889896
e-mail: orninn@orninn.is
www.orninn.is

I T A LY
A.M.G. s.r.l.
Via Piave 10
23871 Lomagna (Como)
Ph: +39 039 5301167
Fx: +39 039 9220270

L A T V I A
Veloserviss Ltd
111 Brivbas Str
1005 Riga
Ph: +371 750 1292
Fx: +371 750 1298
e-mail: veloserviss@veloseerviss.lv

N E T H E R L A N D S
Koch Kleeberg B.V.
Dukdalfweg 25
1332 BJ Almere
Ph: +31 36 5320504
Fx: +31 36 5322548
e-mail: cyclepart@koch-kleeberg.nl
www.koch-kleeberg.nl
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CANADA

Kempter Marketing (KMI)
1271 St. Louis
St. Lazare, PQ J7T1Z9
Ph: 450.424.4600
Fx: 450.424.5828
www.kmi.ca

Norco Products Limited
1465 Kebet Way
Port Coquitlam, BC V3C6L3
Ph: 1.800.521.9088
Ph: 604.552.2930
Fx: 604.552.2931
www.norco.com

JAPAN

Kawashima Cycle Supply Corp.
No. 4-2-4 Kushiya-Cho Nigashi,
Sakai, Osaka 590-0944
Ph: +81 722 38 6126
Fx: +81 722 21 4379

KOREA

Highland Sports, Ltd.
1006, Deechi-3 Dong, Kangnem-Ku
Seoul
Ph: +822 553 2667
Fx: +822 553 2669

SOUTH AFRICA

Cape Cycle Systems (PTY) LTD.
10/12 Argo Road, Wetton
7780 Cape Town
Ph: +27 21 761 3528
Fx: +27 21 761 5914

AUSTRALIA

Groupe Sportif Pty. Ltd.
20 Harker Street
Burwood
Victoria 3125
Ph: +03 9888 9882
FX: +03 9888 9902

BRAZIL

Pedal Power Brazil
R. Gomes de Carvalho S41
Sao Paulo SP
04547 002
Ph: +5511 38467720
FX: +5511 38456377

CARRIBEAN

X-Trimulti Sports
530 Ponce De Leon Avenue
San Juan
Puerto Rico 00901-2304
Ph: +787 289 8122
Fx: +787 289 8773

SINGAPORE

Boon Bike Supply
488 Changi Road
Singapore 419898
Ph: +65 242 8488
Fx: +65 242 8488

NEW ZEALAND

Cycle Supplies
17A Brockworth Pl Ricarton
Christchurch, 0000
Ph: +64 3 332 3622
Fx: +64 3 332 3243

PHILLIPINES

VeloCity-DaDa
2195 Leverizza St. Unit #i
Cartimar, Pasay City
Ph: +632 832 2352
Fx: +632 820 2626
e-mail: titanium@skyinet.net

Vertex Cycle Systems BV
Delfweg 12
2211 VM Noordwijkerhout
Ph: +31 252 340611
Fx: +31 252 345030
www.vertexcs.nl

N O R W A Y
Stians Sport A.S.
Disenåveien 26
2100 Skarnes
Ph: +47 6296 6020
Fx: +47 6296 6021
e-mail: office@stians-sport.no
www.merida.no
SRAM Hotline: +47 62 96 70 20

P O L A N D
HARFA-HARRYSON Henryk Charucki
Ul. Ks. Witolda 48
50-203 Wroclaw,
Ph: +48 713721570
Fx: +48 713278092
e-mail: hary@harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl

P O R T U G A L
Ciclo Coimbres
Parca Manuel Da Silva Reis 122
4400 Vila Nova de Gaia
Ph: +351 23 79 4461
Fx: +351 23 06 163

R U S S I A
TRIATLON ‘Velomir’
Lusinovskaya Ul 53/12
113096 Moscow
Ph: +7 095 237-8463
Fx: +7 095237-8463

S L O V A K I A
EXCELIA s.r.o.
Trencianska 764/409
018 51 Nova Dubnica
Ph: +421 827 430034
Fx: +421 827 430034

S L O V E N I A
Proloco Trade d.o.o.
Britof 96A
4000 Kranj
Ph: +386 4 280 2000
Fx: +386 4 280 2022
e-mail: info@prolocotrade.si

S P A I N
Casa Masferrer, s.a.
Pol. Ind. Congost. Avenida
San Julian s/n
E-08400 Granollers (Barcelona)
Ph: +34 9 3846 6051
Fx: +34 9 3846 5356
e-mail: cmventas@casamasferrer.com
www.casamasferrer.com

S W E D E N
Vartex AB
Batterivägen 14
43232 Varberg
Ph: +46 340 64 60 00
Fx: +46 340 61 11 90
e-mail: repons@vartex.se
www.vartex.se

S W I T Z E R L A N D
Amsler & CO AG
Lindenstraße 16
8245 Feuerthalen
Ph: +41 52 647 36 36
Fx: +41 52 647 36 66
e-mail: info@amsler.ch
www.amsler.ch
SRAM Hotline: +41 52 647 36 36

U N I T E D  K I N G D O M
Fisher Outdoor Leisure Plc
Unit 8/9 Brick Knoll Park
Ashley Road Industrial Estate
Ashley Road
St. Albans, Hertfordshire
AL1 5UG
Fx: +44 1727 798345
Fx: +44 8009 807129
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GARANTIE

1. SRAM behandelt claims op grond van
deze garantie overeenkomstig de 
geldende EU regels per 01.01.2002, dan
wel volgens de wettelijke regels van het
betreffende land.

2. Elke andere claim die niet in deze 
garantieverklaring opgenomen is, is 
nietig. Dit betreft in het bijzonder 
demontage- en montagekosten (van de
dealer) die niet door SRAM vergoed
worden. 

3. Claims op garantie zijn uitsluitend 
geldig wanneer een bewijs van aankoop
overlegd kan worden. 

4. Onderdelen die onderhevig zijn aan norma-
le slijtage (zoals bijvoorbeeld remvoeringen,
remblokken, kettingen, kettingwielen,
schakel- en remkabels, handvatten e.d. en
schade die veroorzaakt is door onjuist
gebruik, in het bijzonder wanneer onze
gebruiksaanwijzing en montagevoor-
schriften niet nagevolgd zijn, vallen niet

onder deze garantie. Verder dekt deze
garantie de schade veroorzaakt door het
gebruik van onderdelen van andere pro-
ducenten niet, evenmin als onderdelen
die anderszins niet passend of onge-
schikt zijn dan wel niet door SRAM aan-
bevolen worden om in combinatie met
SRAM onderdelen te worden gebruikt. 

5. Neem als U een defect ontdekt contact
op met de dealer waar de fiets of het
SRAM-onderdeel in kwestie gekocht is.

HELPDESK

Voor snelle SRAM technische dealer-
ondersteuning en garantie-afwikkeling:
bel ons op de voor u van toepassing zijn de
lokaties.

NOORD-AMERIKA

Dealer helpdesk nummer:

( 8 0 0 ) - 3 4 6 - 2 9 2 8

EUROPA

Neem contact op met uw plaatselijke 
distributeur.

ONDERDELEN

In de SRAM onderdelenlijst 2003 met het 
Publ. No. 8503 vindt u een uitgebreid
programma reserveonderdelen.

SRAM ORIGINAL PARTS

Het niet volgens voorschrift installeren van onder-
delen en accessoires kan leiden tot het niet optimaal
funktioneren van de onderdelen en/of verwondingen.





WORLD HEADQUARTERS
Chicago, Illinois U.S.A.
SRAM Corporation
1333 North Kingsbury, 4th floor
Chicago, Illinois 60622
phone: +1-312-664-8800
fax: +1-312-664-8826

EUROPEAN HEADQUARTERS
Amersfoort, The Netherlands
SRAM Europe
Basicweg 12-D
3821 BR Amersfoort
The Netherlands
phone: +31-33-450-6060
fax: +31-33-457-0200

ASIAN HEADQUARTERS
Taichung, Taiwan
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung
County 429
Taiwan R.O.C.
phone: +886-4-2561-3678
fax: +886-4-2561-3686

www.sram.com


