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REMBLOKKEN
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HANDLEIDING

1. Verwijder het wiel.

2.  Maak de borgpen los. Afhankelijk van het model, 
door naar boven te buigen, de schroeven te 
openen, de borgclip te verwijderen of een ander 
borgmechanisme te verwijderen.

3.  Trek de remblokken naar boven en verwijder ze.

4. Maak de remzuiger schoon.

PLAATS NIEUWE REMBLOKKEN

Tip:   controleer of de remblokken gelijkmatig zijn 
afgesleten. Anders kan dit wijzen op een 
vastzittende zuiger of een kromme remklauw.
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HANDLEIDING

5.  Duw zo nodig de remzuiger naar buiten met behulp 
van een remzuigerspreider. 

Opgelet: werk hier heel voorzichtig.

6.  Plaats de veer tussen de twee nieuwe remblokken 
en druk ze tegen elkaar en duw ze in de juiste 
positie in de remklauw. 

7.  Als de remblokken correct geplaatst zijn, zal de 
borgpen/schroef moet worden ingebracht en 
geborgd.

8.  Plaats het wiel. Als de remmen tegenwerken, stel ze 
dan bij.
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1.  Verwijder de borging van de schroeven van de 
remklauw.

2.  Draai één bout los, zodat de verschoven remklauw kan 
worden bewogen. Draai, indien nodig, ook de andere 
schroef los.

3.  Lijn nu de remklauw en de schijf uit. (Belangrijk: 
oriënteer u op de behuizing van de remklauw, niet 
op de remblokken).

4.  Draai vervolgens de losgedraaide schroef vast en 
herhaal de stappen 2 en 3 voor de andere schroef.

STEL DE REMSCHIJVEN AF
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25 – 30 km / h

× 20

5 km / h

HANDLEIDING

5. Herhaal de procedure tot de uitlijning correct is.

6. Draai de schroeven stevig aan.

7.  Controleer de juiste instelling door de rem te 
bedienen.

8.  Draai aan het wiel en test of de instellingen juist 
waren; als de remmen slepen, herhaalt u de 
procedure.

9. Vervang de zekering. Klaar!

BELANGRIJK: NIEUWE REMBLOKKEN INREMMEN



SaleLab GmbH
Haydnstraße 28, 88284 Wolpertswende
support@salelab.de | +49(0) 751 95877024

        Borgen.for.riders   www.forriders.de

Remblokken bestellen, installeren en testen. 
Als iets niet past, betalen wij het volledige 
aankoopbedrag terug. Bij vragen staan wij voor u 
klaar! 

Patrick 
oprichter van Borgen

ONZE BELOFTE

ONS TEAM


