RAMBLER

Onderhoud en reparatie

UK

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de Rambler en verkleint de kans op ongewenste defecten.
Geadviseerd wordt om kleine reparaties en onderhoud door een deskundige rijwielzaak of ervaren
fietsmonteur te laten uitvoeren. Voor alle overige zaken en onderdelen voor reparatie kunt u altijd uw dealer
raadplegen.
De Rambler is gemaakt van hoogwaardige materialen die een lange levensduur garanderen. In de assemblage
van het frame worden geen extra beschermende middelen op de onderdelen aangebracht, zoals vaseline of
teflonspray. In omstandigheden waarbij de Rambler met zand danwel zout in aanraking in aanraking komt, is
extra onderhoud nodig.
Vroegtijdige aantasting van metalen onderdelen wordt voorkomen door regelmatig schoonmaken en
behandelen van onderdelen met zuurvrije vaseline of andere beschermende middelen. Zout dient afgespoeld
te worden met schoon water waarna de onderdelen met een beschermende laag ingewreven moeten worden
om aantasting van het aluminium en rvs te voorkomen. Bij contact met zout water moet ook rekening
gehouden worden met indringing van het zout in de chassisbalk. Ter voorkoming van overmatige corrosie,
dienen delen in de chassisbalk te worden gecontroleerd op aantasting en eventueel behandeld te worden met
een beschermende laag. Het doek is gemaakt van Cordura 500 en kan in de wasmachine gewassen worden op
lage temperaturen.
Onderhoudsschema
Maandelijks onderhoud - klein onderhoud:
1 Controleer of alle moeren en bouten goed vast zitten.
2 Behandel alle draaiende onderdelen met vaseline- of teflonspray.
3 Controleer het doek en overige textieldelen op loszittende naden en/of scheuren.
4 Controleer het frame op beschadigingen en/of scheurvorming.
5 Controleer alle onderdelen op aantasting/corrosie. Reinig, indien nodig, de onderdelen en voorzie hen van
een beschermende laag.
6 Controleer de wiellagers op corrosie. Verwijder de lagers, indien nodig, uit de velg, reinig deze en breng een
vaselinelaag aan.
7 Controleer of de trekstang goed in- en uitschuifbaar is. Indien nodig de kunststof huls in de trekstang
voorzien van een beschermende laag.
8 Controleer het remtrommelhuis op soepel draaien. Indien nodig de lagerbus in de remtrommel schoonmaken
en smeren.
9 Controleer of de remschoenen vrij lopen. Indien nodig de remkabels bijstellen en/of de remschoenen
opschuren.
10 Controleer de remkabels op breuken en/of corrosie. Indien nodig de remkabels oliën.
11 Controleer de afstelling van de bouten en moeren van de stuurinrichting op speling of stroefheid. Indien
nodig vaster of losser draaien.
12 Controleer de trommelremmen op voldoende remkracht.
13 Controleer de wieldruk. Pomp indien nodig de banden op.
14 Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen.
Jaarlijks onderhoud - groot onderhoud:
1 Reinig de remschoenen van de trommelremmen.
2 Reinig de remtrommel.
3 Controleer de asblokken en asrubbers in de chassisbalk. Vervang deze indien nodig.
4 Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen.
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