Wat voor zin heeft het om over 150 pk te beschikken als u dat vermogen niet op een behoorlijke manier op het wegdek kunt zetten?
Niet alleen dragracers worden met die uitdaging geconfronteerd.
Ook koppelingen op conventionele straatmotorfietsen moeten in
staat zijn om topprestaties te leveren telkens wanneer de motorfiets
wegrijdt of accelereert. Hierbij komt het erop aan om al het vermogen vanaf de krukas naar de versnellingsbak over te zetten. De werking van de koppeling is gebaseerd op het fysische principe van de
wrijving. Dit betekent dat koppelingen onderdelen zijn die aan slijtage onderhevig zijn. Hoe meer we van hen vragen, des te vroeger
zijn ze aan vervanging toe.
Koppelingen worden aan bijzonder hoge
lasten blootgesteld wanneer u met een
hoog toerental van uw plaats wegschiet
zodra het verkeerslicht op groen gaat.
Het klinkt allemaal wel mooi wanneer u
de naald van de toerenteller naar de rode
zone ziet schieten terwijl u de koppelingshendel slechts halfweg hebt ingetrokken.
Maar in de realiteit gaat op die manier
slechts de helft van het vermogen naar de
aandrijving; de rest wordt gewoon verspild
in de vorm van hitte en slijtage van de koppelingsplaat. Dit betekent niet alleen dat
de plaat sneller zal slijten en zal moeten
worden vervangen, maar ook dat een van
de weinige keren dat u echt volgas kunt
gaan, u heel wat herrie maakt, maar het
vermogen slechts met vertraging naar het
achterwiel wordt gestuurd.
Onze grootvaders hoefden zich hierover
geen zorgen te maken, want de eerste
motorfietsen waren niet eens met een
koppeling uitgerust. Als ze wilden stoppen, moesten ze de motor uitschakelen.
En daarna wegrijden leek vaak op een
rodeoshow. In het hedendaagse drukke
verkeer zou dit levensgevaarlijk zijn. Dat is
ook de reden waarom een goed functionerende koppeling van het grootste belang
is. Bijna alle moderne motorfietsen zijn
intussen met een natte meerplatenkoppeling uitgerust. Dit type koppeling kunt
u nog het best vergelijken met een groot
rond broodje ham.
Alleen is de plak ham hier vervangen door
frictieplaten en het brood door stalen schi-

jven. Deze worden door een drukplaat en
verschillende veren tegen elkaar aangedrukt. Wanneer ze samengedrukt zijn, zijn
de motor en de versnellingsbak met elkaar
verbonden; zodra u de koppelingshendel
intrekt, valt de druk van de veren weg en
komen de platen los te staan van elkaar.
De grootte, het aantal en de oppervlakte
van de platen zijn nauwkeurig op het vermogen van de motor afgestemd.
Daardoor kunnen we soepel en schokvrij
wegrijden, aangezien het koppel van de
motor op een veilige manier wordt overgezet.
De koppeling is ook voorzien van allerlei
beveiligingen die worden geactiveerd als u
de motor zou laten afslaan. In die omstandigheden worden de tandwielen tegen al
te hoge lasten beschermd door de slip tussen de platen. Een goede koppeling werkt
slechts goed als ze op een behoorlijke manier kan worden bediend.
Voor een correcte bediening van een hydraulische koppeling moeten we dezelfde
regels volgen als bij schijfremmen: de
hydraulische vloeistof mag niet ouder zijn
dan twee jaar; er mag geen lucht in het
systeem zitten; alle dichtingen moeten
intact zijn en de zuigers mogen niet vastgelopen zijn.
Hier hoeft de speling niet opnieuw te
worden ingesteld na een vervanging; het
hydraulische systeem doet dit automatisch voor u. Dit geldt echter niet voor
mechanische kabelbediende systemen.

Opgelet
Deze technische tips beschrijven algemene procedures, die misschien niet
op alle voertuigen of afzonderlijke onderdelen van toepassing zijn. Daarom
kunnen we niet garanderen dat de informatie die in het kader van de technische
tips wordt verstrekt, universeel correct
is. TRW adviseert u om bij twijfel het
onderhouds- en reparatiewerk door getrainde specialisten te laten uitvoeren
in overeenstemming met de specifieke
richtlijnen van de fabrikant. Alvast dank
voor uw begrip.

In dat geval is de instelling van de speling – naast het gebruik van de PTFE of
ingevette bowden-kabel - van essentieel
belang. Wanneer de speling te krap wordt
ingesteld, slippen de voeringen, waardoor
de koppeling voortijdig slijt en de stalen
koppelingsplaten door oververhitting onherstelbaar worden beschadigd (herkenbaar aan blauwe verkleuring en vervormde
platen). Wanneer de speling daarentegen
te ruim wordt ingesteld, krijgt u koppelingsproblemen: de motorfiets heeft dan
de neiging om weg te rijden terwijl de koppeling nog vrij staat en het is dan ook lastiger om de versnellingsbak in neutraal te
plaatsen. De oorzaak hiervan ligt voor de
hand: de koppeling komt niet volledig vrij.
Dit kan ook gebeuren als de stalen koppelingsplaten vervormd zijn. In de meeste
gevallen wijzen schokken bij het koppelen
en het ontkoppelen op schade aan de koppelingstrommel en/of het koppelingshuis.
Bij de meeste motorfietsen kan de koppeling worden onderhouden en kunnen
de voeringen worden vervangen zonder
dat het motorblok daarvoor hoeft te worden verwijderd. Iedereen die niet bang is
om zijn handen vuil te maken en die over
de nodige mechanische vaardigheden en
ervaring beschikt, kan die ingreep zelf uitvoeren. Maar zoals altijd adviseert TRW
om dit werk aan specialisten over te laten
als u niet over de nodige vaardigheden
en ervaring beschikt. Uiteraard moeten
steeds de richtlijnen van de fabrikant worden gevolgd.

1.

Leg de benodigde gereedschappen klaar – bedek de vloer – tap
olie af

2.

Verwijder het
koppelingsdeksel

3.

Demonteer de koppeling

Ga als volgt te werk
Controleer voordat u begint in het werkplaatshandboek van uw
motorfiets of u al dan niet speciale gereedschappen nodig hebt.
Gelukkig zijn motorfietsen zoals de Honda CB 500 van 1994,
waarin de drukplaat van de koppeling door een speciaal type
moer wordt vastgezet, een uitzondering. Zoek informatie over
aanhaalmomenten en specifieke voorschriften in verband met
de montage en de instelling die specifiek op uw machine van
toepassing zijn. Zorg ook voor een geschikte opvangbak, zodat u
de vloer van uw werkplaats niet vervuilt tijdens het aftappen van
de olie. U kunt de olie het best aftappen wanneer de motor nog
warm is. Terwijl het motorblok afkoelt, kunt u het koppelingsdeksel demonteren en de onderdelen eromheen schoonmaken. In
de meeste gevallen zult u hiervoor een voetsteun en misschien
ook de kickstarter moeten demonteren. Verwijder ook eventuele
deksels van het ontkoppelingsmechanisme en het bijbehorende
instelsysteem. Daarna kunt u aan de slag.
1. Draai iedere schroef van het deksel met behulp van het geschikte gereedschap los en verwijder ze. Het is mogelijk dat
schroeven die met elektrische gereedschappen werden vastgezet of die nadien werden overschilderd, niet gemakkelijk loskomen. In die gevallen helpt het meestal om een lichte tik te geven
op de kop van de schroeven. We adviseren u om een slagschroevendraaier te gebruiken om schroeven met een Phillips-kop los
te maken.
2. Met een houten hamer kunt u het deksel van de koppelingsbehuizing van zijn moffen verwijderen: sla voorzichtig met de
hamer rond het deksel tot het loskomt. Opgelet: gebruik een
schroevendraaier om het deksel los te wrikken alleen als de behuizing voorzien is van openingen of inkepingen die u daarbij
kunt gebruiken. Probeer nooit om de schroevendraaier tussen
de aansluitende vlakken te wrikken; op die manier ontstaat immers onherstelbare schade. Als het compleet onmogelijk lijkt
om het deksel los te maken, hebt u waarschijnlijk een van de

schroeven over het hoofd gezien. De dichting is meestal op een
van de twee oppervlakken vastgemaakt en scheurt bij de demontage los. Vervang die dichting altijd. Gebruik daarna voorzichtig borgmiddelverwijderaar of remreiniger en een schraper
om eventuele resten te verwijderen. Zorg ervoor dat de dichtingsoppervlakken daardoor niet worden beschadigd. Gebruik bij de
montage achteraf een nieuwe dichting. Zorg er ook voor dat de
adaptermoffen niet beschadigd raken.
3. De koppelingskooi ligt nu vrij. Verwijder eerst de drukplaat
van de koppeling. Hiervoor moet u een aantal schroeven, of in
uitzonderlijke gevallen een centrale moer, losdraaien. Draai de
schroeven altijd geleidelijk en kruiselings (telkens in stappen
van 2 omwentelingen) los. Als ook de koppelingskooi ronddraait
wanneer u de schroeven losdraait, moet u de eerste versnelling
inschakelen en het rempedaal vastzetten. Verwijder de drukveren en de drukplaat zodra alle schroeven losgemaakt zijn. U
kunt nu de stalen platen en de frictieplaten van de koppeling
verwijderen. Plaats alle onderdelen op een schone krant of een
schone doek, zodat u alles daarna opnieuw in de juiste volgorde
kunt monteren.

De perfecte combinatie – de stalen koppelingsplaten van
TRW zijn onmisbaar bij het herstellen van koppelingen.

4.

Controleer de onderdelen
op slijtage

5.

Monteer de koppeling
opnieuw

4. Controleer nu de onderdelen: koppelingsveren slijten en krimpen na verloop van tijd. Meet daarom hun lengte en vergelijk
de meetwaarden met de slijtagelimieten die in uw werkplaatshandboek vermeld zijn. Vervang ze ook in geval van twijfel, want
versleten veren kunnen ertoe leiden dat koppelingen slippen. De
stalen platen tussen de frictieplaten kunnen vervormen onder
invloed van de warmte. Meestal kunt u dat fenomeen herkennen aan de blauwe verkleuring van de platen. Controleer dit met
behulp van een voelermaat en een richtplaat. In plaats van deze
laatste plaat kunt u ook een glaspaneel of een spiegel gebruiken. Druk hiervoor de koppelingsplaten voorzichtig op het glas
en probeer de speling tussen beide voorwerpen te bepalen met
behulp van een voelermaat. In de meeste gevallen valt een lichte
vervorming nog binnen de tolerantiewaarden.
In de handleiding van uw motorfiets vindt u de juiste waarden.
Vervang verkleurde of vervormde platen door nieuwe exemplaren. Dit geldt ook voor versleten koppelingskooien en koppelingshuizen. Draai de centrale moer los om de koppelingskooi
te verwijderen. Houd daarbij de koppelingskooi vast met een
speciaal gereedschap. Meer informatie hierover vindt u in de
bedieningsinstructies. Controleer ook de toestand van de schokdemper op de koppelingskooi. Ratelende geluiden die hoorbaar
zijn wanneer de motor draait, wijzen al op schade ten gevolge
van slijtage. De koppelingskooi moet in de gemonteerde toestand wat speling hebben, maar mag niet onstabiel aanvoelen
als u er stevig aan draait of trekt.
5. Zodra u hebt beslist welke onderdelen moeten worden vervangen, kunt u zich op de montage concentreren. Verwijder
met behulp van een oplosmiddel of een remreinigingsmiddel
slijtageresten en vuil van de gebruikte onderdelen. Assembleer
vervolgens de gereinigde en ingesmeerde onderdelen in de
omgekeerde volgorde van de demontage. Raadpleeg hiervoor
zeker het werkplaatshandboek: let op potentiële markeringen op

6.

Stel de speling in

componenten die op een welbepaalde montagepositie kunnen
duiden. Als de koppelingskooi niet werd verwijderd, is het allemaal vrij eenvoudig. Monteer eerst de koppelingsplaten; begin
en eindig daarbij met een frictievoering (nooit met een stalen
plaat). Positioneer daarna de drukplaat, de veren en de schroeven
(u zult hiervoor waarschijnlijk wel wat kracht op de onderdelen
moeten zetten). Let op potentiële markeringen wanneer u daarna
de drukplaat positioneert.
Draai ten slotte de schroeven afzonderlijk kruiselings vast. Gebruik een momentsleutel als in het werkplaatshandboek specifieke aanhaalmomenten worden vermeld. In alle andere gevallen
moet u de schroeven zorgvuldig, maar niet te hard, vastdraaien.
De schroefdraad bevindt zich immers in relatief kleine insprongen aan de binnenkant van het koppelingshuis.
6. Als de koppeling door een bowden-kabel wordt bediend, is de
instelling van de speling van de koppeling van essentieel belang.
Stel de speling in met behulp van de stelschroef in het midden
van de koppelingstrommel, de stelschroef aan de motorzijde of
het ontkoppelingsmechanisme in het koppelingsdeksel. Houd
altijd rekening met de specificaties van de fabrikant.

Versleten veren leiden
ertoe dat de koppeling
gaat slippen. De veren op
hetzelfde moment als de
koppeling vervangen
brengt weinig extra kosten met zich mee. Bovendien adviseert TRW
deze aanpak zeker als
u twijfelt over de
staat van de veren.

7.

Monteer het koppelingsdeksel op zijn plaats en draai de
schroeven stapsgewijs aan

8.

Stel de bowden-kabel in

7. Monteer het koppelingsdeksel op zijn plaats zodra u de
dichtingsvlakken hebt schoongemaakt en de juiste dichting hebt
aangebracht. Vergeet de aanpasmoffen niet! Draai de schroeven eerst met de hand in en zet ze daarna voorzichtig vast of
gebruik hiervoor een momentsleutel als de fabrikant hiervoor
specifieke aanhaalmomenten heeft vermeld.
8. Stel de bowden-kabel zo in, dat de koppelingshendel ongeveer 4 mm speling heeft voordat kracht op de hendel wordt
gezet (raadpleeg de instructies voor de juiste waarden voor uw
voertuig). Op die manier hoeft u de holle schroef niet te ver uit
haar schroefdraad te schroeven. .

Beknopte
beschrijving
van de werkstappen

5. Begin de montage met
de frictieplaat, draai de
schroeven van de drukplaat
stapsgewijs vast.

9.

Vul opnieuw met olie

9. Nu kunt u de olie vullen. Maar wees voorzichtig: gebruik alleen olie die goedgekeurd is voor gebruik bij motorfietsen met
een natte koppeling.
Controleer of de olieaftapplug stevig vastgedraaid is. Monteer
ten slotte de voetsteunen, de kickstarter enz… en zet de remmen en het achterwiel los. Controleer uw ingreep voordat u
opnieuw begint te rijden: trek aan de remhendel en ontkoppel,
start de motor in neutraal en schakel dan voorzichtig in zijn een.
Als u zonder slippen of schokken kunt accelereren, hebt u alles
op een correcte manier uitgevoerd en kunt u opnieuw uitkijken
naar veel rijplezier op uw machine!

1. Leg de benodigde gereedschappen klaar, bedek
de vloer en tap olie af.

2. Draai de schroeven
stapsgewijs uit, verwijder
het koppelingsdeksel, maak
het dichtingsvlak schoon en
let op de montagemoffen.

3. Verwijder de drukplaat
van de koppeling en de
koppelingsplaten. Leg de
onderdelen in de juiste
montagevolgorde.

4. Controleer de onbelaste
lengte van de veren en de
slijtage van de stalen platen,
de koppelingstrommel en
het koppelingshuis. Vervang
onderdelen indien nodig.

6. Stel de speling van de
koppeling aan het ontkoppelingsmechanisme bij.
Deze procedure kan van
model tot model verschillen.

7. Monteer het koppelingsdeksel opnieuw en gebruik
daarbij een nieuwe pakking.
Let op de montagemoffen
en draai de schroeven
stapsgewijs vast.

8. Stel een speling van 4
mm voor de bowden-kabel
in.

9. Vul opnieuw olie bij,
maak de motorfiets klaar en
maak een proefrit.

