Opgelet
In deze DHZ-instructies worden algemene
procedures beschreven. Het is mogelijk
dat sommige instructies niet op alle voertuigen of op ieder afzonderlijk onderdeel van
toepassing zijn. Het is ook mogelijk dat de
plaatselijke omstandigheden of instellingen
op uw motorfiets aanzienlijk verschillen.
Om die reden kunnen wij niet garanderen
dat de informatie die u in deze technische
tips vindt, van toepassing is. Als u twijfelt,
adviseren we u om onderhouds- en reparatiewerk aan getrainde specialisten toe te
vertrouwen, opdat alles in overeenstemming
met de richtlijnen van de fabrikant wordt uitgevoerd. Dank voor uw begrip.

Remschijven – Controle en vervanging
Vanwege hun ontwerp veroorzaken remblokken en remschijven een wederzijdse slijtage tijdens het
remmen. Aangezien beide onderdelen vanaf een bepaald slijtageniveau niet langer de vereiste remprestaties kunnen leveren, is het voor iedere motorrijder van levensbelang om het remsysteem regelmatig
te controleren. Deze controle moet meerdere keren per jaar worden uitgevoerd.
Onderhoud van het remsysteem betekent niet alleen het verversen van de remvloeistof en het vervangen van versleten remblokken. Ook de remschijven moeten worden gecontroleerd. Daarbij moet niet
alleen de dikte van de schijf worden gecontroleerd, maar moet ook op eventuele vervorming en sporen
van slijtage (groeven) worden gelet.

Let op de minimumdikte
Fabrikanten bepalen voor iedere remschijf
een minimumdikte. Zorg ervoor dat deze
dikte in alle omstandigheden gegarandeerd is. Deze dikte is duidelijk aangegeven
op alle remschijven van TRW aan de
buitenkant van de wrijvingsring (Min.Th.)
Wanneer de minimumdikte bereikt is, is
de remschijf aan vervanging toe. U kunt
de dikte het best meten met behulp van
een micrometer. De digitale schuifmaten
die hiervoor regelmatig worden gebruikt,
zijn hiervoor minder geschikt, aangezien
afgezet materiaal vaak een kleine braam
vormt op de buitenrand van de wrijvingsring van de schijfrem. Hierdoor kan
de meting met een schuifmaat worden
vertekend.
Voorkom vervorming
Bij heel zware belastingen kan de temperatuur in de zone rond de wrijvingsring van
een remschijf oplopen tot 600 °C, terwijl
de montagezone aanmerkelijk koeler blijft.
Dit leidt tot een ongelijkmatige thermische
uitzetting van het materiaal, hetgeen als
de meest voorkomende oorzaak van de
vervorming van een remschijf wordt beschouwd. Vooral starre remschijven met
een grote diameter zijn bijzonder gevoelig
voor vervorming.
Extreme temperaturen doen zich niet alleen voor bij een sportieve rijstijl of op een
circuit, maar ook in dagelijkse gebruiksomstandigheden. Bij bergaf rijden over steile
en bochtige wegen – vaak met zware
bagage en een passagier achterop – kan
de temperatuur ook heel hoog oplopen,
aangezien de rem in die omstandigheden
bijna constant wordt gebruikt.

Oververhitte remsystemen kunnen ook
toe te schrijven zijn aan klevende zuigers
van de remklauwen. De schijven kunnen
door het continue contact met de remklauw extreem warm worden en daardoor
voortijdig slijten.
Als een vervormde remschijf vervangen moet worden, moet u ten minste
de volgende mogelijke bronnen van
defecten controleren, want zij kunnen
een indirecte oorzaak zijn van de vervorming:
- Is de remschijf parallel uitgelijnd ten opzichte van de remzuigers in de remklauw?
- Is de voorvork correct ingesteld en zonder vervorming gemonteerd?
- Zijn de componenten van het remsysteem op elkaar afgestemd (originele
remklauw of remklauw die op het voertuig
past; op een correcte manier uitgelijnd
met de remschijf tijdens de montage)?
- Zijn de remschijven vlak op de naaf
geplaatst (het is mogelijk dat het raakvlak
oneffen is doordat er resten verf of boutlijm op achtergebleven zijn)?
- Is het wiel op een correcte manier op de
wielas en in het middelpunt van de voorvork gemonteerd?
- Is de bandenspanning juist en zijn de
wiellagers oké?
Controleer op groeven
Diepe groeven in het oppervlak van de
remband leiden ook tot minder goede
remprestaties. Het enige wat u hiertegen
kunt doen, is de schijf vervangen. Groeven
in de schijven leiden uiteindelijk ook tot
groeven in de remblokken, waardoor die
remblokken later ook niet meer op een nieuwe remschijf kunnen worden gebruikt.

Zwevende remschijven
Vooral op zwaardere en/of snellere motorfietsen worden tegenwoordig in het
voorwiel standaard zogenaamde zwevende remschijven gemonteerd. Deze
schijven bestaan uit een binnenring, die
met bouten op de wielnaaf vastgezet is.
Geperste bussen (‘floaters’) zorgen voor
de verbinding met de buitenste ring of de
remband, waarop de remblokken worden
gemonteerd.
Vooral door het gebruik van aluminium als
materiaal voor de binnenste ring bieden
zwevende remschijven de volgende voordelen ten opzichte van starre schijven:
- lagere roterende massa;
- lagere onafgeveerde massa en daardoor
betere wegliggingseigenschappen;
- betere warmteafvoer ten gevolge van
het gebruik van aluminium in combinatie
met de zwevende lagers, die beter bestand zijn tegen hoge temperaturen en
vervorming;
- door dit ontwerp kunnen de krachten die
er tijdens de werking op worden uitgeoefend, gemakkelijker worden opgevangen,
waardoor het remsysteem spontaner reageert.
Versleten ‘floaters’
De verbindingspunten zijn onderhevig
aan slijtage ten gevolge van een lagere
veervoorspanning, die axiaal (lateraal ten
opzichte van de rijrichting) niet meer dan
1 mm mag bedragen. Bij slijtage begint
de remschijf hoorbaar te klepperen. Ze
moet dan worden vervangen. Radiale
speling veroorzaakt een zekere vertraging
tijdens het remmen. Dit is niet toegelaten
en wordt door de Duitse TÜV ook als een
defect beschouwd.

1.

Krik de motorfiets op en
maak de remklauw los.

2.

Maak de wielas los en
verwijder het wiel.

Nieuwe remschijven, nieuwe remblokken
U kunt slechts op optimale remprestaties rekenen als u bij de
vervanging van een nieuwe remschijf ook nieuwe remblokken
monteert. Zelfs als de oude remblokken nog niet volledig versleten zijn, mag u ze niet blijven gebruiken. Hun oppervlak heeft
zich intussen immers aangepast aan het slijtagepatroon van de
oude schijf, waardoor de remblokken niet stevig genoeg op de
nieuwe schijf zouden drukken. Dit zou niet alleen leiden tot aanzienlijk lagere remprestaties, maar ook tot een grotere slijtage
van de nieuwe remschijf.
Bij remschijven met twee rotors moeten beide remschijven
altijd gelijktijdig worden vervangen.

Ga hierbij als volgt te werk
Vergeet hierbij zeker niet het volgende voordat u met de ingreep
begint: remmen zijn van essentieel belang voor uw veiligheid.
Voer alleen werk op het remsysteem uit als u voldoende ervaring
hebt met technisch onderhoud en reparatiewerk. Zet uw veiligheid niet op het spel. Laat het werk op het remsysteem door uw
garage uitvoeren als u twijfelt.
Controleer met behulp van de bijgevoegde ABE of de schijf die u
hebt gekocht, goedgekeurd is voor uw machine. Gebruik alleen
geschikte gereedschappen voor de montage. U moet over een
momentsleutel beschikken, zodat u de bouten van de remschijf
en de remklauw op de juiste manier kunt vastzetten. In het werkplaatshandboek van uw model vindt u de juiste aanhaalkoppels
en andere voertuigspecifieke gegevens.

3.

Draai de bevestigingsschroeven voor de remschijf los.

1. Krik de motorfiets eerst veilig op, zodat het wiel waarop u
wilt werken, niet wordt belast. Gebruik een standaard als de
machine niet met een middenbok uitgerust is. Verwijder eerst
de remklauw en vervang de remblokken. Raadpleeg hiervoor de
technische tip van TRW ‘Remblokken – controle en vervanging’.
Hang daarna de desbetreffende remklauw op (bv. met een draad
of een kabel), zodat hij niet in de weg zit wanneer u het wiel verwijdert. Laat de remklauw niet aan de remslangen hangen, want
dat kan de slangen en de aansluitingen beschadigen.
2. Maak de wielas los en verwijder het wiel uit de voorvork of de
zwevende vork achter.
3. Plaats het wiel op een geschikt werkvlak en maak de bevestigingsschroeven voor de remschijf kruiselings los. Gebruik
zeker voor inbusbouten altijd geschikte en hoogwaardige gereedschappen en zorg ervoor dat die zo diep mogelijk in de bout
worden geschoven. De bouten verwijderen kan lastig worden
wanneer de koppen vervormd zijn. Als de bouten heel stevig vastgeschroefd zijn, kunnen warmte en een hamer vaak uitkomst
bieden. Als de bus in de kop na verloop van tijd rond geworden
is, kan het helpen om met behulp van een hamer een inbussleutel van één maat groter in de bus te slaan. Daarna zou u de bout
moeten kunnen losschroeven.
4. Maak de oude remschijf (remschijven) van de naaf los en reinig het raakvlak. Verwijder zorgvuldig eventuele oneffenheden
(verfresten, boutlijm enz…). De randen en de assen kunnen op
dat moment gemakkelijker worden schoongemaakt.

Een perfecte combinatie:
remschijven en remblokken van TRW

4.

Maak de oude
remschijf los.

5.

Monteer de nieuwe
remschijf en zet ze vast.

5. Monteer nu de nieuwe remschijf van TRW-Lucas. Draai de
bevestigingsschroeven kruiselings vast met het aanhaalmoment
dat door de constructeur wordt gespecificeerd. Vervang zwaar
gecorrodeerde of beschadigde bevestigingsschroeven door nieuwe.
Belangrijk: als de constructeur het gebruik van boutlijm aanbeveelt, moet u bijzonder zuinig omspringen met dit product. Laat
het zeker niet onder het raakvlak van de remschijf lopen, want
dan kan de parallelle stand van de schijf ten opzichte van de naaf
niet meer worden verzekerd. Dit zou leiden tot geklepper van de
remmen en voortijdige slijtage. Het wiel en de remklauw worden
in de omgekeerde volgorde van de demontage terug gemonteerd. Controleer bij de montage van het wiel de juiste rolrichting
van de band.
6. Controleer het vloeistofpeil in het remvloeistofreservoir voordat u de handremcilinder begint te bedienen. De nieuwe dikkere

6.

Controleer de rem
en het wiel.

remblokken en schijven persen de remvloeistof in het remvloeistofreservoir. Het is mogelijk dat er wat vloeistof moet worden
verwijderd tot de Max-markering wordt bereikt. Bedien de
remhendel, zodat de remblokken tegen de remschijf worden
gedrukt. Controleer het drukpunt van de rem. Laat de rem los
en controleer of het wiel onbelemmerd kan draaien. Als de rem
slipt, is het mogelijk dat er tijdens de montage iets fout gegaan
is of dat een remzuiger in de remklauw blijft hangen.
BELANGRIJK: zorg ervoor dat het oppervlak van de remschijf
tijdens het werk niet in contact komt met vet, pasta, remvloeistof of andere chemische vloeistoffen. Reinig indien nodig de
remschijven met behulp van remreiniger. De nieuwe remschijven en remblokken moeten voorzichtig worden ingereden
gedurende 200 km. Probeer in die periode – als de omstandigheden het toelaten – niet hard of continu te remmen of de rem
te laten slippen. Dit geldt ook voor organische remblokken. In
die omstandigheden zouden ze immers kunnen verglazen.

Korte opsomming van de werkfasen
1.	Krik de motorfiets
op en maak de remklauw los.

2.	Maak de wielas
los en verwijder
het wiel.

3. Draai de bevestigingsschroeven van de remschijf los.

4. Maak de oude remschijf los en maak
het raakvlak schoon.

5.	Monteer de nieuwe remschijf en
draai de bevestigingsschroeven
vast.

6.	Controleer het drukpunt van de rem en ga
na of het wiel vrij kan
ronddraaien. Maak de
remschijf schoon.

