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Guarantee

Voor het installeren van zowel het boven- als het 
onderlagerbuitenloopvlak op de stuurkop van een motorfiets. 

Installeren van het loopvlak van het onderste lager: Fig 3
1. Volg de eerdere instructies voor het loopvlak van het bovenste lager, waarbij

deze keer de loopvlakadapter in het juiste formaat boven de drukkraag wordt
geplaatst alvorens het gereedschap op de stuurkop te assembleren.

2. Schroef de persschroef / hendelassemblage op het schroefdraaddeel van het
gereedschap.

3. Draai de persschoef / hendelassemblage gelijkmatig vast om het lagerloopvlak
in de stuurkop te trekken. Ga door met vastdraaien tot het lagerloopvlak
volledig op zijn plaats zit.

Volg vervolgens de instructies van de fabrikant om de installatie van de lagers, de 
stuurstang en jukassemblage af te maken.

Voorzorgsmaatregelen:
• Controleer of de motorfiets / het frame veilig is verhoogd en wordt ondersteund

(bij werkzaamheden ter plaatse).
• Draag geschikte oogbescherming.
• De schroefdraadstang moet na elke taak altijd worden gesmeerd met een

hoogwaardig molybdeendisulfidesmeervet.
• GEBRUIK GEEN LUCHTGEREEDSCHAP BIJ DIT PRODUCT.
• DO NOT USE AIR TOOLS WITH THIS PRODUCT.



Alvorens te beginnen:
• Raadpleeg het handboek van de fabrikant van het voertuig of een goede 

werkplaatshandleiding voor de procedure.

Positionering van het lagerloopvlak met behulp van het 
lagerplaatsingsgereedschap:
1. Kies de correcte adapter voor het monteren van het lagerloopvlak. Monteer dit 

op het lagerplaatsingsgereedschap met de schuine kant naar buiten.

2. Voor gemakkelijke installatie van het lagerloopvlak, de buitenkant van het 
lagerloopvlak smeren.

3. Plaats het lagerloopvlak op de loopvlakadapter. ‘Start’ het lagerloopvlak voorzichtig 
op zijn plaats op de stuurkop met behulp van het lagerplaatsingsgereedschap. 
(Raadpleeg Fig. 1.)
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Installeren van het loopvlak van het bovenste lager:
1. Raadpleeg Figuur 2: pas de lengte van het lagerpersgereedschap aan door 

de bevestigingstab (indrukken) los te maken en de drukkraag te verplaatsen 
naar een geschikte sleuf waarbij voldoende van het schroefdraaddeel van het 
gereedschap overblijft om passing van de persschroef / hendelassemblage 
mogelijk te maken bij assemblage aan de stuurkop.

BELANGRIJK: Het schroefdraaddeel van het lagerpersgereedschap moet worden 
gesmeerd met HMP-smeervet.

2. Assembleer het gereedschap op de stuurkop; het nieuwe lagerloopvlak is al op 
zijn plaats gezet (zie het voorgaande deel). Plaats de loopvlakadapter van het 
juiste formaat op het lagerloopvlak. Schroef de persschroef / hendelassemblage 
op het schroefdraaddeel van het gereedschap.

3. Draai de persschoef / hendelassemblage gelijkmatig vast om het lagerloopvlak 
in de stuurkop te trekken. Ga door met vastdraaien tot het lagerloopvlak volledig 
op zijn plaats zit.

 

 

 




