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Veloce Bike Wheels – Wiel Handleiding 

 

Inbegrepen bij Veloce wielsets. 
Full-carbon weg wielset (schijfrem of velgrem). 

 Veloce snelspanners. (alleen inbegrepen bij velgrem) 
 Veloce grafeen pro remblokjes. (alleen inbegrepen bij velgrem) 
 Geïnstalleerde DT Swiss tubeless tape. 
 Tubeless ventielen. 

 

VEILIGHEID 
Om er zeker van te zijn dat u zo lang mogelijk plezier hebt van de wielen, en dat de beleving met 
Veloce Bike Wheels de beste is, is het belangrijk de instructies voor het gebruik van de wielen goed 
door te lezen. 

 

ALGEMENE VEILIGHEIDS WAARSCHUWING 
Wielrennen is gevaarlijk en stelt de rijder bloot aan veel gevaren, inclusief het onvermijdbare risico 
van serieuze of fatale ongelukken. 

 

Voordat je gaat fietsen: 
 Check de snelspanners of thru axles en drop-outs of ze schoon en vrij van zand zijn. 

 
 Zorg ervoor dat de snelspanners of thru axles goed vastzitten. 

 
 Check de spaken op spanning en op beschadigingen. 

 

 

LEES EERST DEZE HANDLEIDING DOOR VOORDAT U DE WIELEN GAAT GEBRUIKEN. 

GARANTIE EN CRASH REPLACEMENT KUNT U OP DE WEBSITE VINDEN: 
VELOCEBIKEWHEELS.COM 
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Bandenspanning 
BELANGRIJK – Check, en overschrijdt nooit de maximale banden spanning aanbevolen op de zijkant 
van je band. 

Zorg er voor dat de banden goed opgepompt zijn. Een te lage bandenspanning maakt de wielen meer 
vatbaar voor impact gerelateerde beschadigingen.  

De maximale bandenspanning voor normale draadbanden met binnenbanden is 120psi, echter 
vinden wij dat de beste prestatie word behaalt onder de 110psi. De maximale banden spanning voor 
tubeless banden is 100psi, ook bij tubeless banden word er een betere prestatie behaald onder de 
100psi. 

 

Aanbevolen bandenspanning voor draadbanden met binnenbanden & tubeless banden. 

 

60kg rijders gewicht 

Bandenmaat Voor (draad) Achter (draad) Voor (tubeless) Achter (tubeless) 
23mm 95psi / 6.5bar 100psi / 6.9bar 87psi / 6.0bar 92psi / 6.4bar 
25mm 90psi / 6.2bar 95psi / 6.5bar 82psi / 5.6bar 87psi / 6.0bar 
28mm 85psi / 5.8bar 90psi / 6.2bar 77psi / 5.3bar 82psi / 5.6bar 

 

70kg rijders gewicht 

Bandenmaat Voor (draad) Achter (draad) Voor (tubeless) Achter (tubeless) 
23mm 98psi / 6.7bar 103pi / 7.1bar 90psi / 6.2bar 95psi / 6.5bar 
25mm 93psi / 6.4bar 98psi / 6.7bar 83psi / 5.7bar 88psi / 6.0bar 
28mm 88psi / 6.0bar 93psi / 6.4bar 80psi / 5.5bar 83psi / 5.7bar 

 

80kg rijders gewicht 

Bandenmaat Voor (draad) Achter (draad) Voor (tubeless) Achter (tubeless) 
23mm 101psi / 7.0bar 106psi / 7.3bar 93psi / 6.4bar 96psi / 6.6bar 
25mm 96psi / 6.6bar 101psi / 7.0bar 88psi / 6.0bar 93psi / 6.4bar 
28mm 91psi / 6.3bar 96psi / 6.6bar 83psi / 5.7bar 88psi / 6.0bar 

 

90kg rijders gewicht 

Bandenmaat Voor (draad) Achter (draad) Voor (tubeless) Achter (tubeless) 
23mm 104psi /7.2bar 109psi / 7.5bar 93psi / 6.4bar 97psi / 6.7bar 
25mm 99psi / 6.8bar 104psi / 7.2bar 90psi / 6.2bar 95psi / 6.5bar 
28mm 94psi / 6.5bar 100psi / 6.9bar 86psi / 5.9bar 91psi / 6.3bar 
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Remblokjes en remopstelling 
Zorg ervoor dat de remblokjes goed zijn geïnstalleerd en dat ze goed werken. Dit betekent ook dat er 
nagekeken moet worden dat de uitlijning van de remblokjes op het remoppervlak goed is. 

De remblokjes meegeleverd met de wielen moeten geïnstalleerd zijn, om de twee jaar garantie van 
kracht te laten gaan. 

Vervang je remblokjes elk seizoen OF als:  

 Ze ongelijkmatige slijtage vertonen. 
 Ze vervuild zijn. 

 

Technische opmerking: Check de remblokjes regelmatig om er zeker van te zijn dat ze niet vervuild 
zijn, en dat ze het full-carbon remoppervlak niet beschadigen. Houd de remblokjes altijd schoon om 
beglazing van de remblokjes te voorkomen en daardoor verlies van remkracht. 

 

Voorafgaande inspectie 
1. Sluit de remhoef en snelspanners en check dat de remmen goed werken. 

 
2. Zorg ervoor dat de voor-en achterwielen recht in de vork en frame zitten. Als ze niet recht 

zitten moeten de snenspanners losgehaald worden en opnieuw worden vastgemaakt. 
Dubbelcheck dat de snelspanners goed vastzitten met de veren, alle twee aan de goede kant, 
en dat het kleine deel naar binnen wijst.  
 

3. Plaats de fiets in een standaard of door de achterkant op te tillen, schakel door het verzet om 
er zeker van te zijn dat het schakel systeem goed werkt, en dat het wiel recht is. 

 

Algemene verzorging en onderhoud 
 Om de grafeen-carbon Veloce wielen schoon te maken is het het beste als er zeep en water 

word gebruikt. 
 

 Bewaar de wielen op een droge plek. 
 

 Bewaar de wielen weg van direct zonlicht, veel direct zonlicht kan verkleuring veroorzaken 
op de velgen. 
 

 Check de wielen regelmatig op spaakspanning, of hij recht is, en of de lagers nog soepel 
lopen. 
  

 Als er beschadigingen zijn of twijfelachtige slijtage is tijdens het inspecteren van de wielen, 
neem dan contact op met Veloce via de website Velocebikewheels.com. 


