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Voorwoord
Deze Reparatiehandleiding draagt bij tot een vakkundige uitvoering van alle belangrijke onderhouds- en re-
paratiewerkzaamheden. Het voortdurende gebruik door het werkplaatspersoneel vormt een aanvulling op 
de praktische en theoretische kennis die in het trainingscentrum is opgedaan. Het gevolg hiervan is een 
nog betere service.

Bij noodzakelijk wordende wijzigingen, resp. aanvullingen volgt een nieuwe druk. 

Alle teksten, ook bij de afbeeldingen, hebben betrekking op standaard motorfietsen, resp. op motorfietsen 
voorzien van Original BMW accessoires en niet op motorfietsen die op de een of andere wijze zijn omge-
bouwd.

• De opbouw van de Reparatiehandleiding komt overeen met de logische volgorde van de werkzaamhe-
den die moeten worden uitgevoerd: uitbouwen, demonteren, repareren, monteren, inbouwen.

• De totale inhoud is in afzonderlijke hoofdstukken ingedeeld aan de hand van de indeling van de com-
ponentengroepen.

11 . 10

Hoofdstuk vervolg van de vorige pagina van het hoofdstuk

Voor het verwijzen naar een andere bladzijde of naar een ander hoofdstuk is er een verwijzingspijl met het 
hoofdstuknummer en het bladzijdenummer, bijv. (a 12.5)

• De bij een Inspectie behorende werkzaamheden staan beschreven in de groep „00”. De verschillende 
Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden zijn met I, II, III, of IV gecodeerd. Deze codering wordt ook ge-
hanteerd bij de hierop volgende beschrijvingen van de werkzaamheden, zodat een continue werkpro-
cedure is gegarandeerd.

• Het gebruik van het benodigde BMW speciaal gereedschap wordt in de beschrijvingen toegelicht.

Zo nodig worden de reparatievoorschriften ook door service-informaties bekendgemaakt. Deze worden 
vanzelfsprekend in de eerstvolgende oplage van de Reparatiehandleiding verwerkt. Bovendien adviseren 
wij, als extra informatiebron gebruik te maken van de duidelijk geïllustreerde Elektronische Onderdelenca-
talogus (ETK).

Wanneer de werkzaamheden betrekking hebben op een bepaalde uitvoeringsvariant, wordt dit aan het 
begin van de regel met vierkante haakjes aangegeven, bijv. [Verwarmde handgrepen].

Neem de volgende pagina's met verklaringen van de gebruikte symbolen en het gebruik in acht.
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Gebruik

Elk hoofdstuk begint met een inhoudsopgave.

Na de inhoudsopgave komt de tabel met Technische gegevens.

Toelichting op symbolen

In deze Reparatiehandleiding voor het model R 1150 RT worden de volgende tekens gebruikt, hun bete-
kenis vindt u in de tabel.

Speciale aanwijzingen voor groter gebruiksgemak 

L Opmerking:
Bijzondere aanwijzingen voor een betere bediening en controle-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden.

e Attentie:
Bijzondere aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen om beschadiging van de motorfiets te voorkomen. Het 
niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van garantie.

d Waarschuwing:
Voorzorgsregels en maatregelen, die de berijder of andere personen beschermen tegen letsel of levensge-
vaarlijke situaties.

Inhoudsopgave

De koppen van de in deze hoofdstukken beschreven werkzaamheden............. met vermelding van het 
bladzijdenummer

Handelingen

• Handelingen
• Punt betekent dat handelingen onder een kopje worden beschreven

– Voorafgegane werkzaamheden
– Streep betekent dat handelingen onder een andere titel of in een ander hoofdstuk nauwkeuriger worden 

beschreven

Losdraaien betekent:
Een bevestiging (bijv. bout) geheel losdraaien
of
Een component (bijv. inspuitringleiding) zo ver demonteren dat de daarachterliggende componentengroe-
pen (bijv. gaskleppenblok) bereikbaar worden.

Iets losmaken betekent:
Een bevestiging (bijv. bout) niet geheel losdraaien

X Aanhaalmoment:
Indien het aanhaalmoment afwijkt van DIN EN 24 014, resp. DIN 912 ISO, wordt dit vermeld.



BMW Motorrad
Onderhoudsschema
R 1150 RT

Klant Kenteken Kilometerstand

Opdrachtnr. Datum Handtekening monteur
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Storingsgeheugen met BMW MoDiTeC uitlezen

[Integral ABS] ontluchtingstest met BMW MoDiTeC uitvoeren

Motorolie bij bedrijfswarme motor verversen, oliefilter vervangen
Als er uitsluitend korte ritten worden gereden of bij buitentemperatuur onder 0°C elke 3 maanden, 
uiterlijk elke 3.000 km*)

Versnellingsbakolie in bedrijfswarme staat verversen
Uiterlijk elke 2 jaar *)

De olie in de cardanaandrijving in bedrijfswarme staat verversen
Elke 40.000 km of uiterlijk elke 2 jaar *)

Benzinefilter vervangen *)

In de regel elke 40.000 km; bij gebruik van mindere kwaliteit benzine elke 20.000 km

Elektrolytniveau van de accu controleren, zo nodig gedestilleerd water bijvullen
De accupolen event. reinigen en invetten

Luchtfilter vervangen
Bij sterke vervuiling en stofoverlast het luchtfilter elke 10.000 km vervangen, zo nodig zelfs vaker *)

Remvloeistofniveau voor/achter controleren

Remsysteem op werking en lekkage controleren, zo nodig repareren/vervangen *)

Remblokken en -schijven op slijtage controleren, zo nodig vervangen *)

[Integral ABS] Remvloeistof wielcircuit uiterlijk jaarlijks verversen

[Integral ABS] Remvloeistof stuurcircuit uiterlijk iedere 2 jaar verversen *)

[Integral ABS] ontluchtingstest met BMW MoDiTeC uitvoeren

Peil koppelingsvloeistof controleren

Koppelingsvloeistof verversen *)

Uiterlijk elke 2 jaar

Achterwielbouten op vastzitten controleren

Achterwiel op kantelspeling controleren

Achtervorklagering controleren (spelingvrij), zo nodig afstellen *)

Werking van schakelaar zijstandaard controleren

Draaipunten van zijstandaard smeren

Poly-V-snaar opspannen
Nieuwe poly-V-snaar na 10.000 km eenmalig naspannen

Poly-V-snaar vervangen *)

Poly-V-snaren elke 60.000 km vervangen

Bougies controleren

Bougies vervangen

Cilinderkopbouten natrekken

Klepspeling controleren, zo nodig afstellen

Gaskabel op gangbaarheid, schuurplekken en knikken controleren, zo nodig vervangen *)

Kabelspeling controleren
Synchronisatie controleren, zo nodig afstellen

Eindcontrole met controle op verkeersveiligheid/bedrijfszekerheid:
– Toestand van de banden en wielen, bandenspanning
– Koppeling, schakelen, hand- en voetrem, besturing
– Verlichtings- en signaalverlichting, waarschuwings- en controlelampjes, instrumenten
– Event. speciale uitvoering
– Maak zo nodig een proefrit

*)  Wordt afzonderlijk in rekeing gebracht; afwijkend van de regel

UX-VS-2, 07.2001 BMW recommends Castrol



BMW Motorrad
Afleveringscontrole
R 1150 RT

Klant Kenteken

Opdrachtnr. Handtekening monteur

BMW 
Afleveringscontrole

Krat op beschadiging controleren

Motorfiets uitpakken

Motorfiets op beschadigingen controleren

Zending controleren:
– Sleutel
– Boordgereedschap en documenten
– Omvang van de speciale uitvoering

Motorfiets completeren

Accu vullen en opladen (de oplaaddatum aangeven)

[Integral ABS] ontluchtingstest met BMW MoDiTeC uitvoeren

Motorolie in koude toestand controleren, evt. olie bijvullen

Bandenspanning controleren

Achterwielbouten op goed vastzitten controleren (aanhaalmoment in acht nemen!)

Benzinetank vullen 

Koplampafstelling controleren, zo nodig corrigeren

Functiecontrole als eindcontrole
– Koppeling, schakeling
– Voor- en achterrem
– Verlichtings- en signaalverlichting, waarschuwings- en controlelampjes, instrumenten
– Controleer de werking van standaard en speciale uitrusting
– Maak zo nodig een proefrit

Afleveringsinspectie in het “onderhoudsboekje“ bevestigen

Afsluitende schoonmaakbeurt

Overdracht van motorfiets op:

UX-VS-2, 07.2001 BMW recommends Castrol



BMW Motorrad
Servicegegevens
R 1150 RT

Benaming Richtwaarde Maateenheid/
specificatie

Hoeveelheid olie

Motor (met filter) 3,75 liter
[SI 11 048 90]

Motor (zonder filter) 3,5 liter
[SI 11 048 90]

Versnellingsbak nieuwe vulling
ca. 1,0

olie tot aan onderrand 
vulboring

liter
merk-hypoïdversnellingsbakolie 
van SAE-klasse GL 5 SAE 90

Versnellingsbak olieverversing
ca. 0,8

olie tot aan onderrand 
vulboring

liter
merk-hypoïdversnellingsbakolie 
van SAE-klasse GL 5 SAE 90

Cardan nieuwe vulling/olieverversing
ca. 0,25

olie tot aan onderrand 
vulboring

liter
merk-hypoïdversnellingsbakolie 
van SAE-klasse GL 5 SAE 90

Klepspeling koud gemeten, maximaal 35 °C

Inlaat 0,15 mm

Uitlaat 0,30 mm

Ontstekingstijdstip in het BDP afstellen Statische instelling

Bougies BKR 7 EKC NGK

Elektrodeafstand 0,8 mm

Slijtagelimiet 1,0 mm

Stationair toerental 1100 ±50 min-1

Afstelling gaskabel

voor verhoging koudstart toerental spelingvrij

voor gaskabel speling ca. 0,5 mm 

voor kabelverdeelstuk spelingvrij

Remmen

Remvloeistof DOT 4

Kleurmarkering remklauw/remblokken, voor wit

Minimale remblokdikte voor 1,0 mm

Minimale remblokdikte achter 1,0 (slijtagemarkering) mm

Min. remschijfdikte voor 4,5 mm

Min. remschijfdikte achter 4,5 mm

Bandenspanning naargelang belasting

voor 2,2 - 2,5 bar

achter 2,5 - 2,9 bar

Aanhaalmomenten

Oliefilter 11 Nm

Olieaftapplug motor 32 Nm

Olievulplug versnellingsbak 30 Nm

Olieaftapplug versnellingsbak 30 Nm

Olievul-/-aftapplug cardan 23 Nm

Benzinetank aan achterframe 22 Nm

Benzinepompunit aan tank 5 Nm

Voorspanning poly-V-riem 8 Nm

Wisselstroomdynamo aan deksel dynamodrager 20 Nm

Remklauwbevestiging, voor 30 Nm

Remklauwbevestiging, achter 40 Nm

Bevestigingsbouten achterwiel 105 Nm

Cilinderkopmoeren natrekken

Moer losdraaien / 20
180

Nm
° verdraaiingshoek

M 10-bout losdraaien / 40 Nm

Contramoer klepsteelbout 8 Nm

Kleppendeksel 8 Nm

Bougies 25 Nm 

UX-VS-2, 07.2001 BMW recommends Castrol



Gruppe / Kapitel
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Groep / Hoofdstuk
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31 Voorvork

32 Besturing

33 Cardan
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00
Aanhaalmomenten

Model R 1150 RT

Verbinding

11 Motor

Cilinderkop

Vastdraaivolgorde:

1 Cilinderkopmoeren (ingeolied), kruis-
lings aantrekken

1.1 Alle moeren met het aanhaalmoment 
aandraaien

Nm 20

1.2 Alle moeren met een verdraaiings-
hoek vastdraaien

° 90

1.3 Alle moeren met een verdraaiings-
hoek vastdraaien

° 90

2 M 10 bout Nm 40

3 M 6 bout Nm 9

Na 1.000 km cilinderkopmoeren kruislings 
aandraaien:

1 Eén moer losdraaien

2 Moer met aanhaalmoment vastdraaien Nm 20

3 Moer met verdraaiingshoek vastdraaien ° 180

4 M 10 bout losdraaien/aantrekken Nm 40

Tuimelaarlagerblok aan cilinderkop Nm 9

Lagerkap tuimelaaras Nm 18

Contramoer klepsteelbout Nm 8

Kleppendeksel aan cilinderkop Nm 8

Nokkenasdeksel op cilinderkop Nm 9

Inlaatspruitstuk aan cilinderkop Nm 9

Nokkenas

Kettingtandwiel op nokkenas Nm 65

Nokkenaslagerkap Nm 15

Deksel van dynamodrager

M 6 bout Nm 9

M 8 bout Nm 20

Hulpas

Kettingtandwiel aan krukas Nm 10

Kettingtandwiel aan hulpas Nm 70

Kettingspannerhuis aan motorblok Nm 9
 00.3



Oliefilter

Oliefilter Nm 11

Olieaftapplug Nm 32

Oliepomp

Aanzuigfilter aan motorblok Nm 10

Oliepompdeksel Nm 9

Overdrukventiel Nm 42

Oliedrukschakelaar Nm 30

Oliekoeler

Koelolieleiding aan motorblok Nm 10

Banjobout koelolieleiding met 
oliebeluchter

Nm 25

Oliekoeler aan steun Nm 9

Oliekoelerretourleiding aan motorblok Nm 35

Oliekoeleraansluiting aan motorblok Nm 9

Cilinder

Vastdraaivolgorde:

1 M 8 bout Nm 20

2 M 6 bout Nm 9

3 Scharnierbout voor kettinggeleider Nm 18

Distributieketting

Kettingspanner Nm 32

Drijfstang

Drijfstanglagerkap

Aanhaalmoment Nm 20

Verdraaiingshoek ° 80

Motorblok

Vastdraaivolgorde:

M 10 bout (geölied) met momentsleutel Nm 25

Verdraaiingshoek ° 90

M 8 bout Nm 22 (ingeolied)

M 6 bout Nm 9

Model R 1150 RT

Verbinding

11 Motor
00.4



Model R 1150 RT

Verbinding

12 Elektrische installatie van de motor

Startmotor aan motorblok Nm 20

Pluskabel aan startmotor Nm 10

Wisselstroomdynamo aan deksel dynamo-
drager

Nm 20

Span- en borglip aan dynamo Nm 21

Afstandsstuk aan dynamo Nm 21

Pluskabel aan dynamo Nm 15

Riempoelie aan dynamo Nm 50

Riempoelie aan krukas Nm 50

Voorspanning poly-V-riem Nm 8

Bougie NGK BKR 7 EKC Nm 25

Model R 1150 RT

Verbinding

13 Brandstofsysteem

Temperatuursensor olie aan motorblok Nm 25

Temperatuursensor lucht aan luchtfilter-
huis

Nm 10

Model R 1150 RT

Verbinding

16 Benzinetank en -leidingen

Brandstoftank aan achterframe Nm 22

Brandstofpompeenheid aan tank Nm 5

Model R 1150 RT

Verbinding

18 Uitlaatsysteem

Uitlaatspruitstuk aan cilinderkop Nm 21

Verbindingsklem uitlaatspruitstuk Nm 55
(draagvlak van de klem met Optimoly TA 
invetten)

Uitlaatdemper aan schetsplaat voetsteun Nm 35

Lambdasonde aan uitlaatdemper Nm 45 
(schroefdraad met Optimoly TA invetten)
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Model R 1150 RT

Verbinding

21 Koppeling

Koppelingshuis

Aanhaalmoment Nm 40 
(schroefdraad dun met olie ingesmeerd)

+ Verdraaiingshoek ° 32

Deksel aan cardanhuis Nm 12

Koppelingsleiding aan koppelingshendel Nm 14

Koppelingscilinder aan versnellingsbak Nm 9

Tapeind in vulaansluiting Nm 10

Model R 1150 RT

Verbinding

23 Versnellingsbak

Olieaftapplug Nm 30

Olievulplug Nm 30

Versnellingsbak aan motor Nm 22

Schakelpedaal aan schetsplaat voor voet-
steun

Nm 35

Schakelarm aan schakelas Nm 9

Deksel aan cardanhuis Nm 9

Framebuis aan versnellingsbak

1. Op versnellingsbak en schetsplaat 
voetsteunen, links

Nm 42 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

2. Klemvuist framebuis aan versnel-
lingsbak

Nm 9

3. Op versnellingsbak en schetsplaat 
voetsteunen, rechts

Nm 42 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)
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Model R 1150 RT

Verbinding

31 Voorvork

Klembouten steekas Nm 22

Vorkbovenplaat aan buitenpoot Nm 25 
(schroefdraad reinigen + Loctite 243)

Bevestiging binnenpoot aan kroonstuk Nm 45 
(olie-/vetvrij)

Schroeftap aan frame Nm 130 
(schroefdraad reinigen + Loctite 243)

Kogelgewricht aan vorkbovenplaat Nm 230 
(schroefdraad dun insmeren met Optimoly TA)

Langsdraagarm

Langsdraagarm aan kogelgewricht Nm 130 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Langsdraagarm aan motor

rechts 73

Schroefdop links 42
(schroefdraad dun insmeren met Optimoly TA)

Veerelement

Veerelement aan voorframe Nm 43

Veerelement aan langsdraagarm Nm 50

Model R 1150 RT

Verbinding

32 Besturing

Stuur aan kroonstuk Nm 21

Trillingsdemper aan stuur Nm 21

Scharnierbout koppelingsgreep Nm 11 
(bouten die geborgd zijn met Tuflok-blauw kun-
nen meerdere malen los- en vastgedraaid wor-
den)
 00.7



Model R 1150 RT

Verbinding

33 Cardan

Cardan

Olievulplug Nm 23

Olieaftapplug Nm 23

Kabelbus Nm 160 
(schroefdraad reinigen + Loctite 577)

Zeskantmoer differentieelwiel Nm 200 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Deksel op cardanhuis Nm 35

Achtervork

Reactiestang aan cardan/versnellingsbak Nm 43
(motorfiets met ca. 85 kg belasten en losse 
reactiestang vastzetten)

Vaste lagertap
Achtervork aan cardanhuis rechts

Nm 160 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Zwevende lagertap
Achtervork aan cardanhuis links

1. Aanhaalmoment Nm 9

2. Losdraaien

3. Eindfase Nm 7 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Contramoer zwevende lagertap 
Achtervork aan cardanhuis links

Nm 160

Vaste lagertap
Achtervork aan versnellingsbak rechts

Nm 160 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Zwevende lagertap
Achtervork aan versnellingsbak links

1. Aanhaalmoment Nm 9

2. Losdraaien

3. Eindfase Nm 7 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Contramoer zwevende lagertap 
Achtervork aan versnellingsbak links

Nm 160

Veerelement

Veerelement aan achterframe Nm 50

Veerelement aan achtervork Nm 58 
(schroefdraad reinigen + Loctite 243)

Hydraulische veerverstelling op 
achterframe

Nm 22
00.8



Model R 1150 RT

Verbinding

34 Remmen

Voorwielrem

Remklauw op buitenpoot EVO rem Nm 30

Ontluchtingsnippel remklauw, voor Nm 7

Remschijf aan voorwiel Nm 21 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Scharnierbout koppelingsgreep Nm 11 
(bouten die geborgd zijn met Tuflok-blauw kun-
nen meerdere malen los- en vastgedraaid wor-
den)

Achterwielrem

Remklauw aan cardan Nm 40

Ontluchtingsnippel remklauw, achter Nm 5

Remschijf aan cardan Nm 21 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Hoofdremcilinder aan schetsplaat voet-
steun

Nm 9

Voetrempedaal aan schetsplaat voetsteun Nm 21 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Aanslag rempedaal Nm 9

Remleidingen

Remleidingen/remslang aan remcompo-
nenten

Nm 18

Remslang aan remhendel Nm 18

Vulaansluiting op remleiding Nm 18

Steun aan voorframe Nm 9

Steun aan achterframe Nm 9 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

BMW Integral ABS

 ABS-drukmodulator aan steun Nm 7

 ABS-drukmodulator aan accuhouder Nm 10

Model R 1150 RT

Verbinding

36 Wielen en banden

Klembouten steekas Nm 22

Bout steekas Nm 30

Achterwiel aan cardan
Wielbouten handvast draaien en kruislings 
vastzetten

Nm 105
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Model R 1150 RT

Verbinding

46 Frame

Frame

Frame aan motor Nm 82

Stangen aan frame Nm 58

Reactiestang aan motor Nm 58 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Achterframe aan motor links/rechts Nm 42 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Achterframe met schetsplaat voetsteun 
aan versnellingsbak links/rechts

Nm 42 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Kuipsteun aan frame Nm 20

Middenstandaard

Lagerblok aan motor rechts M 12 bout Nm 72 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Lagerblok aan motor links

M 12 bout Nm 72 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

M 8 bout Nm 21 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Bevestiging middenstandaard (stiftbout) Nm 21 
(schroefdraad reinigen + Loctite 243)

Bevestiging middenstandaard (lenskop-
bout)

Nm 21

Zijstandaard aan lagerblok Nm 58 
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701)

Schetsplaat voetsteun

Schetsplaat voetsteun aan versnellingsbak 
links/rechts

Nm 19

Schetsplaat voetsteun aan achterframe 
links

M 10 bout Nm 36

M 8 bout Nm 19

Schetsplaat voetsteun aan achterframe 
rechts

M 10 bout Nm 36

M 8 bout Nm 19

Schakelpedaal aan schetsplaat voor voet-
steun

Nm 35
00.10



Model R 1150 RT

Verbinding

51 Uitrusting

Contactslot op vorkbovenplaat Nm 20 
(zelfborgend)

Model R 1150 RT

Verbinding

61 Elektrische installatie, algemeen

Claxon aan claxonsteun Nm 8 
(schroefdraad reinigen + Loctite 243)

Claxon aan kuipsteun Nm 10

Massakabel aan motorblok Nm 9

Accudrager aan silent-bloc Nm 8

Stang aan accuhouder Nm 10
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Bedrijfsstoffentabel

Benaming Toepassing Bestelnr. Hoeveelheid

Smeermiddel

Staburags NBU 30 PTM HP-smeervet 07 55 9 056 992 75 g.-tube

Optimoly MP 3 HP-smeervet 07 55 9 062 476 100 g.-tube

Optimoly TA Hittebestendig montagevet 18 21 9 062 599 100 g.-tube

Siliconenvet 300 zwaar Dempingsvet 07 58 9 058 193 10 g.-tube

Retinax EP 2 Smeervet 83 22 9 407 845 100 g.-tube

Contactspray Contactspray 81 22 9 400 208 300 ml-spuit-
bus

Kettingspray Smeermiddel 72 60 2 316 676
72 60 2 316 667

50 ml-spuitbus
300 ml-spuit-
bus

Shell HDX2 Variatorrollen
aangedreven variator (pin’s en lagers) 11 00 7 660 830 400 g.-tube

Klüberpasta 46 MR 401 Smeervet 11 00 7 660 831 60 g.-tube

MOLYKOTE 111 Siliconenvet 11 00 7 660 832 100 g.-tube

Bandenmontagepasta Montagepasta 36 32 1 239 263
36 32 1 239 264

2,5 kg
100 g.

Never Seez Compound Smeerpasta 83 23 9 407 830 100 g.-tube

Pakkingvloeistof

3-Bond 1110 B Vloeibare pakking 07 58 9 056 998 5 g.-tube

3-Bond 1209 Vloeibare pakking 07 58 9 062 376 30 g.-tube

OMNI VISC 1002 Vloeibare pakking 07 58 1 465 170 90 g.-tube

Loctite 574 Vloeibare pakking 81 22 9 407 301 50 ml-tube

Loctite 577 Boutborging 33 11 2 328 736 5 g.-tube

Curil K 2 Warmtegeleidende kit 81 22 9 400 243 250 g.-spuitbus

Lijm en borgvloeistof

Loctite 648 Lijm bij kleinere speling 07 58 9 067 732 5 g.-flesje

Loctite 638 Lijm bij grotere speling 07 58 9 056 030 10 ml-flesje

Loctite 243 Borgvloeistof middelvast 07 58 9 056 031 10 ml-flesje

Loctite 270 Borgvloeistof sterk 81 22 9 400 086 10 ml-flesje

Loctite 2701 Borgvloeistof sterk 33 17 2 331 095 10 ml-flesje

Loctite 454 Cyanoacrylaatlijm (gel) 07 58 9 062 157 20 g.-tube
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Reiniger

Remmenreiniger Reinigingsmiddel 83 11 9 407 848 600 ml-spuit-
bus

Verdunning normaal Reinigingsmiddel 51 91 9 057 940 1 l fles

Metal Polish Poetsmiddel voor verchroomde delen 82 14 9 400 890 100 g.-tube

Testmiddel

Penetrant MR 68 Scheurdetectievloeistof voor alumini-
um behuizingen 83 19 9 407 855 500 ml-spuit-

bus

Ontwikkelaar MR 70 Scheurdetectievloeistof voor alumini-
um behuizingen 81 22 9 407 495 500 ml-spuit-

bus

Montagehulpmiddel

BMW koelspray Koelspray 83 19 9 407 762 300 ml-spuit-
bus

Benaming Toepassing Bestelnr. Hoeveelheid
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Krat op beschadiging controleren

• Controleer het krat bij aanlevering van de motor-
fiets direct op beschadigingen en controleer zo 
nodig de inhoud op gevolgschade.

In geval van schade in Duitsland

• Noteer de schade op de pakbon.
• Lees het informatieblad „Transportschade”.
• Leverancier (b.v. transporteur of de DB) en 

Bavaria Wirtschaftagentur GmbH 
Abteilung ZW - 12
80788 München
Tel. +49 89/14327-632
Fax. +49 89/14327-709
onmiddellijk op de hoogte stellen.

In geval van schade in importmarkten

• Noteer de schade op de pakbon.
• Er gelden per land specifieke regelingen. 

Neem bij twijfel contact op met: 
Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH 
Abteilung ZW - 12
D-80788 München
Tel. +49 89/14327-632
Fax. +49 89/14327-709

• Breng de leverancier (bijv. transportonderne-
ming) onmiddellijk op de hoogte.

Motorfiets uitpakken

• Wip het deksel los.
• Trek het folie los.
• Verwijder de inhoud:
– Voorwiel
– Kofferdeksel
– Antenne
– Kuipruit
– Schermen
– Motorspoiler
– Afdekking kuipruitverstelling
– Spatbord, voor
– Spiegels
– Kleine delen/bevestigingsmateriaal
– Documentatie
• Neem de sleutelset van de duovoetsteun, links.
• Wip de dwarsbalken los met een breekijzer.

e Attentie:
Sla de dwarsbalken niet los, omdat anders kans op 
beschadiging van de motorfiets bestaat.

• Verwijder de kopschotten.

• Verwijder de zijschotten.

e Attentie:
Verwijder eventueel spijkers die uit de bodem van 
het krat steken of op de bodem liggen.

• Voer de verpakking milieuvriendelijk af aan de 
hand van de Circulaire nr. 23/91 - verkoop.

Motorfiets op beschadigingen con-
troleren

• Controleer of de motorfiets gebreken vertoont.
• „Spoedbericht” aan

BMW Motorrad
UX-VS-1
Faxnummer +49 89-382-33220

• Gebreken herstellen.
• Onderdelen via de normale onderdelenbestel-

procedure bestellen.
• Eventuele kosten worden verrekend via het ga-

rantiesysteem (fase 4). Diagnosenummers:
– Onderdelen ontbreken 10 01 00 00 00
– Onderdelen beschadigd 10 02 00 00 00
– Verkeerde onderdelen geleverd10 03 00 00 00

Zending op volledigheid controleren

– Omvang van de speciale uitvoering
– Boordgereedschap
– Documentatie 
00.18 



Motorfiets monteren

Voorwiel inbouwen

e Attentie:
Ontvet alle remschijven.

• Maak de spanbanden, voor, los en verwijder ze.

• Bevestig de motorfiets met spanbanden, voor, 
aan de montagekraan, BMW nr. 46 5 640.

e Attentie:
Beschadig de remleidingen, kabels en panelen niet.

• Breng de motorfiets aan de voorzijde omhoog.

e Attentie:
Zorg ervoor dat de motorfiets niet zijdelings kan om-
vallen.

• Maak de spanbanden, achter, los en verwijder 
ze.

• Schuif de motorfiets voorzichtig met de monta-
gekraan, BMW nr. 46 5 640, naar voren van de 
pallet af.

• Klap de middenstandaard uit en laat de motor-
fiets zo ver zakken dat hij stevig op de midden-
standaard en het achterwiel staat.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig slechts zo ver terugdu-
wen, dat het wielcircuitreservoir niet overstroomt.
Wanneer vloeistof is overgestroomd, remvloeistof 
bijvullen tot het „MAX”-merkteken.

• Maak de remklauw, voor, los.

L Opmerking:
De hand- en voetrem bij uitgebouwde remklauwen/
uitgebouwd voorwiel niet bedienen.

• Monteer het voorwiel met de afstandsbus (1) en 
de snelheidsmeteraandrijving (2).

e Attentie:
Aanslag bij buitenpoot (A) in uitsparing in 
snelheidsmeteraandrijving (B).

• Draai de bevestigingsbout (3) vast.
• Monteer de remklauwen, voor.
• Maak de motorfiets los van de montagekraan, 

BMW nr. 46 5 640.
• Veer de voorvork meerdere malen krachtig in.
• Zet de klembouten vast.

d Waarschuwing:
De rem kan pas worden gebruikt nadat met inge-
schakeld contact de remvoeringen tegen de rem-
schijf zijn gebracht.

X Aanhaalmoment:
Boutverbinding steekas................................ 30 Nm
Klembout steekas ........................................ 22 Nm
Remklauw aan buitenpoot............................ 30 Nm

R22000010

R22000020

1

2

3
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Spatbord, voor, monteren

Koffer monteren

• Leg het deksel bij wijze van proef op de kofferbo-
dem. Klap de scharnieren van het kofferdeksel 
open en breng ze met de geleidehaak in het on-
derste deel van de koffer.

• Breng de popnagels van binnenuit in het onder-
ste deel van de koffer en de scharnieren aan.

– 2x lang in het scharnier in rijrichting, achter.
– 2x kort in het scharnier in rijrichting, voor.
• Breng de popnageltang op de popnagel aan, 

houd het scharnier aan de buitenzijde tegen en 
zet de vier popnagels vast.

• Smeer de afdichting in het onderste deel van de 
koffer met de meegeleverde spons in.

e Attentie:
Let erop dat de afdichting niet verdraaid zit en het 
deksel zonder spanning sluit.

• Sluit voorzichtig de koffer.
• Breng het cilinderslot met de sleutel in de koffer 

aan en draai hem.
• Breng de emblemen aan.

Afdekking van kuipruitverstelling en 
kuipruit aanbrengen

• Breng de afdekking van de kuipruitverstelling 
aan.

• Breng de kuipruit met de ruit aan.
• Breng de antenne aan.

Spiegel aanbrengen

• Breng de richtingaanwijzer aan.
• Spiegel op de 3 bevestigingspunten zetten.
• Laat eerst de voorzijde en daarna de achterzijde 

aangrijpen door te drukken.
•

R22000030

R22000070

R22000060

RT460280
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Accu vullen en opladen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder het linker zijpaneel.
• Verwijder het luchtfilterdeksel.
• Verwijder de aanzuigbuis.
• Maak de rubberspanband van de accu los.

• Slang accuontluchting lostrekken.
• Verwijder de accu via de linkerzijde.

d Waarschuwing:
Accuzuur is zeer agressief!
Bescherm de ogen, het gelaat, handen, lak en kle-
ding!

• Vul de accucellen met accuzuur met een soorte-
lijk gewicht van 1,28 tot aan de bovenste marke-
ring.

• Laat de accu ca. 30 minuten staan.

4x

3x
4x

4x

2x

R22460020

R22000040
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• Omdat de accu alleen door het vullen nog niet de 
volledige capaciteit heeft, moet deze nu met een 
hiervoor geschikte acculader worden opgela-
den.

L Opmerking:
De handleiding van de lader moet daarbij in acht 
worden genomen.

Laadstroom (A)
......................10% van de nominale capaciteit (Ah)

Laadtijd
................................................................. 5-10 uur

• De laadtoestand van de accu kan door het me-
ten van het soortelijk gewicht worden gecontro-
leerd.

Soortelijk gewicht accuzuur
Accu vol geladen.......................1,26-1,30 bij 20 °C

• Accu voorzichtig schudden, zodat de gasbellen 
kunnen opstijgen.

• Als het accuzuur tot rust is gekomen en er geen 
gasbellen meer worden gevormd, zo nodig ac-
cuzuur tot aan de max.-markering bijvullen.

• De celdoppen vastschroeven.
• Noteer de oplaaddatum op de accu.

e  Attentie:
Eerst de pluskabel en vervolgens de massakabel 
aansluiten.

• Sluit de pluskabel op de accu aan, smeer hem 
met zuurbestendig vet in en breng de kap aan.

• Bouw de accu in.
• Sluit de massakabel op de accu aan en smeer 

hem met zuurbestendig vet in.
• De montage vindt in omgekeerde volgorde 

plaats.
• Breng het linker zijpaneel aan.
• Breng de motorspoiler aan.
• Schermen monteren.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Wacht na het aanzetten van de contact altijd de zelf-
diagnose van het BMW Integral ABS af.
De remgreep voor die tijd niet aantrekken.

• Breng de remblokken bij aangezet contact tegen 
de remschijf aan.

• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 
tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
In de Motronic regeleenheid MA2.4 worden door het 
losmaken van de accu de gegevens in het storings-
geheugen gewist en de adaptatiewaarden terugge-
zet.
Daardoor kan na het starten de draaikarakteristiek 
van de motor kortstondig nadelig worden beïnvloed.

R22000050
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Integral ABS ontluchtingscontrole 
met behulp van de BMW MoDiTeC 
uitvoeren

d Waarschuwing:
Voorwaarde voor de uitvoering van de zelfdiagnose 
is dat de remgreep/het rempedaal niet wordt inge-
drukt. Voordat de zelfdiagnose is afgesloten, is al-
leen de RESTREMFUNCTIE beschikbaar.

BMW Integral ABS zelfdiagnose uitvoeren:
• Zo nodig de remgreep/het rempedaal loslaten.
• Zet het contact aan.
• Breng de remblokken bij aangezet contact tegen 

de remschijf aan.

ABS waarschuwingslamp................4 Hz-knipperen
Algemene waarschuwingslamp ........ brandt continu

– De zelfdiagnose wordt uitgevoerd

ABS waarschuwingslamp................1 Hz-knipperen
Algemene waarschuwingslamp ................... gaat uit
– De zelfdiagnose werd met succes uitgevoerd.

Ontluchttest met BMW MoDiTeC uitvoeren:
• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• BMW MoDiTeC aan diagnosestekker aansluiten.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Ontluchttest uitvoeren.
• Verricht zo nodig de aangegeven reparaties.

BMW Integral ABS wegrijtest uitvoeren:
• Als de snelheid hoger is dan 5 km/h, moet de 

ABS-controlelamp uitgaan.

L Opmerking:
Na een met succes afgesloten zelfdiagnose en de 
wegrijtest mogen de ABS-waarschuwingslamp en 
de algemene waarschuwingslamp niet meer bran-
den.

Motorolie in koude toestand contro-
leren, evt. olie bijvullen

L Opmerking:
Het oliepeil kan tussen de bedrijfswarme toestand 
en een, door extreme buitentemperaturen, door-
koelde motor tot 10 mm afwijken.

• Tijdens het controleren van het oliepeil moet de 
motorfiets horizontaal staan.

e Attentie:
Vul nooit motorolie bij tot boven het „MAX”-merkte-
ken.

Richtpeil:........................................................ MAX

R22000080

BMW recommends Castrol
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Bandenspanning controleren

• Controleer/corrigeer de bandenspanning.

Bandenspanning:

solo ......................................................voor 2,2 bar
.........................................................achter 2,5 bar

met duopassagier ................................voor 2,5 bar
.........................................................achter 2,9 bar

met duopassagier + bagage.................voor 2,5 bar
.........................................................achter 2,9 bar

Bevestigingsbouten van achterwiel 
op vastzitten controleren

X Aanhaalmoment:
Bevestigingsbouten achterwiel................... 105 Nm

Koplampafstelling controleren, zo 
nodig corrigeren

• Motorfiets staat op vlakke ondergrond.
• Motorfiets met berijder belasten (ca. 85 kg).
• Draai de knop (1) tot tegen de aanslag naar links.
• Controleer de afstelling van de koplamp.

Instelmaat voor koplampafstelapparaat
X= .................................... .-10 cm op 10 m afstand
H=........hoogte tot het midden van de schijnwerper

• Stel zo nodig de lichtbundelhoogte met de 
schroef (2) af.

Draairichting links................................verder/hoger
Draairichting rechts ..........................dichterbij/lager

R22000090

1

R22000100

R22000110
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Functiecontrole als eindcontrole

• Koppeling
• Controleer of de versnellingsbak soepel scha-

kelt.
• Voor- en achterrem
• Controleer de verlichting en signalering:
– Stadslicht voor en achter
– Instrumentenverlichting
– Dimlicht, grootlicht en lichtsignaal
– Mistlamp
– Remlicht (bediening voor-/achterrem)
– Richtingaanwijzers links/rechts
– Waarschuwingsknipperlichtinstallatie
– Claxon
– Controlelampen
– Instrumenten
• Controleer zo nodig de werking van eventuele 

speciale uitrusting.
• Maak zo nodig een proefrit.
• Stempel de afleveringscontrole af in het Onder-

houdsboekje.
• Bij gebreken, zie „Motorfiets op beschadigingen 

controleren”

Afsluitende schoonmaakbeurt

• Reinig de motorfiets.

L Opmerking:
Gebruik geen stoomcleaner of een hogedrukreini-
ger. De hoge waterdruk kan schade aan keerringen, 
het hydraulische systeem of de elektrische installa-
tie veroorzaken.

Aflevering

Bij overdracht van het voertuig moet de klant met 
zijn motorfiets vertrouwd gemaakt worden, om de 
tevredenheid en veiligheid van de klant te waarbor-
gen.

• Het onderstaande moet aan de klant worden ge-
demonstreerd, resp. worden uitgelegd:

– Boordgereedschap en de plaats ervan
– Boordliteratuur en de plaats ervan
– Veervoorspanning in verband met totaalgewicht
– Controle peil rem-/koppelingsvloeistof
– Verstelmogelijkheden van rem- en koppelings-

greep
– Verstelmogelijkheden van de buddyzit
– Instellen van de spiegels
– Bedieningselementen
– Instrumenten en controlelampen
– Zo nodig opties en accessoires
– Bijzonderheden van het BMW Integral ABS:

rembekrachtiging,
restremfunctie,
geluid van de pomp,
zelfdiagnose met wegrijtest.

• De onderstaande zaken moeten aan de klant 
worden medegedeeld:

– Inrijvoorschriften en inspectie-intervallen
– Veiligheidscontrole
– Bijzonderheden van het BMW Integral ABS:

volledig integraal remsysteem,
het remvloeistofniveau in de circuits blijft ook bij 
versleten remblokken gelijk.

– Peil koppelingsvloeistof stijgt na verloop van tijd 
(koppelingsslijtage)

– Motoroliecontrole uitsluitend uitvoeren bij be-
drijfswarme motor, omdat het oliepeil tussen de 
bedrijfswarme toestand en een, door extreme 
buitentemperaturen, doorkoelde motor tot 
10 mm kan afwijken. Wacht na het afzetten van 
een warme motor minimaal vijf minuten tot de 
olie in het carter is teruggestroomd.
Wanneer het oliepeil wordt gecontroleerd nadat 
de motor kort heeft gedraaid of nog matig warm 
is, kan dit leiden tot onjuiste conclusies.
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00
Codering van de onderhouds-
intervallen

De onderhoudswerkzaamheden zijn gerelateerd 
aan de eerste servicebeurt (na de eerste 1.000 km), 
BMW Onderhoud en BMW Inspectie en 
BMW Jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Inspectie 1.000 km
BMW Servicebeurt na de eerste 1.000 km.

BMW kleine inspectie
Na de eerste 10.000 km en iedere 20.000 km 
(30.000 km ... 50.000 km ... 70.000 km).

BMW Inspectie
Na de eerste 20.000 km en iedere 20.000 km 
(40.000 km ... 60.000 km ... 80.000 km).

BMW Jaarlijkse onderhoudsbeurt
Enkele onderhoudswerkzaamheden zijn niet alleen 
afhankelijk van de afstand, maar ook van de verstre-
ken tijd. Deze moeten op grond daarvan minimaal 
eenmaal per jaar worden uitgevoerd (bijv. de rem-
vloeistof verversen)
Wanneer deze werkzaamheden niet in het kader van 
een onderhoudsbeurt of een inspectie worden uit-
gevoerd, moeten deze tijdens de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt worden uitgevoerd.

In deze reparatiehandleiding zijn de afzonderlijke 
onderhoudsintervallen als volgt gecodeerd:

— Inspectie bij 1.000 km.........................................I
— BMW Onderhoudsbeurt bij 10.000 km .............. II
— BMW Inspectie bij 20.000 km .......................... III
— BMW jaarlijks onderhoud ................................ IV

00 13 624 BMW MoDiTeC-
storingsgeheugen uitlezen
(Inspectie I, II, III, IV)

• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• BMW MoDiTeC aan diagnosestekker aansluiten.
• Alle storingsgeheugens uitlezen.
• Verricht zo nodig de aangegeven reparaties.

Integral ABS ontluchtingscontrole 
met de BMW MoDiTeC uitvoeren

(Inspectie I, II, III, IV)

• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• BMW MoDiTeC aan diagnosestekker aansluiten.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Voer de ontluchtcontrole uit.
• Verricht zo nodig de aangegeven reparaties.
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00 11 209 Motorolie verversen, oliefil-
ter vervangen
(Inspectie I, II, III, IV)

L Opmerking:
Als er uitsluitend korte afstanden worden gereden of 
bij een buitentemperatuur beneden 0 °C: ververs de 
olie en vervang het oliefilter elke 3 maanden, uiterlijk 
echter elke 3.000 kilometer.

• Motorolie verversen als motor op bedrijfstempe-
ratuur is.

• Verwijder de afsluitplug.
• Draai de aftapplug los/tap de olie af.

• Met oliefiltersleutel, BMW nr. 11 4 650, oliefilter 
verwijderen.

• Smeer de pakkingring van het nieuwe oliefilter in 
met olie en draai het filter vast.

• Monteer de aftapplug met een nieuwe pak-
kingring.

• Vul olie bij.

• Draai de afsluitplug vast.

e Attentie:
Vul nooit motorolie bij tot boven het „MAX”-merkte-
ken.

X Aanhaalmoment:
Oliefilter........................................................ 11 Nm
Olieaftapplug................................................ 32 Nm

Olie-inhoud motor:
Met oliefiltervervanging...................................3,75 l
Zonder oliefiltervervanging .............................3,50 l
Oliehoeveelheid tussen
min- en max-markering ..................................0,50 l

Oliesoort voor motor:
Multipurpose olie op minerale of synthetische basis 
van de kwaliteitsklassen conform API tot SH.

R22000080

11 4 650
C000030

BMW recommends Castrol
00.32 



00 11 229 Versnellingsbakolie 
verversen
(Inspectie III, IV)
of uiterlijk elke 2 jaar

• Versnellingsbakolie in bedrijfswarme staat ver-
versen.

• Draai de olievulplug (1) los.
• Olieaftapbuis, BMW nr. 23 4 791, met licht 

draaiende beweging plaatsen.
• Draai de olieaftapplug (2) los. Tap de olie af.
• Monteer de aftapplug met een nieuwe pak-

kingring.
• Vul de versnellingsbak met olie.
• Monteer de olievulplug met een nieuwe pak-

kingring.

X Aanhaalmoment:
Olieaftapplug................................................ 30 Nm
Olievulplug ................................................... 30 Nm

Hoeveelheid olie:
Tot onderzijde vulboring............................. ca. 0,8 l

Soort versnellingsbakolie:
Merk-hypoïdolie SAE 90 API GL 5 of 
Castrol MTX 75W-140 GL 5

00 11 229 Cardanolie verversen

(Inspectie I, III, IV)
elke 40.000 km of uiterlijk elke 2 jaar

• Versnellingsbakolie in bedrijfswarme staat ver-
versen.

e Attentie:
Let erop dat er geen olie op de achterband druppelt!

• Draai de olievulplug (1) los.
• Draai de olieaftapplug (2) los. Tap de olie af.
• Monteer de aftapplug met een nieuwe pak-

kingring.
• Vul de versnellingsbak met olie.
• Monteer de olievulplug met een nieuwe pak-

kingring.

X Aanhaalmoment:
Olieaftapplug................................................ 23 Nm
Olievulplug ................................................... 23 Nm

Hoeveelheid olie:
Tot onderzijde schroefdraad vulopening .. ca. 0,25 l

Soort cardanolie:
Merk-hypoïdolie SAE 90 API klasse GL 5

R22000250

1

2

R28000100

1

2

BMW recommends Castrol
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16 12 008 Brandstoffilter vervangen

(Inspectie III)
In de regel elke 40.000 km; bij brandstof van 
lagere kwaliteit elke 20.000 km

• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• Zijpanelen rechts en links verwijderen.
• Opbergvak losmaken en via de bovenzijde ver-

wijderen.
• Opbergvak met kabelbinder op de motorfiets 

vastzetten.

d Waarschuwing:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• De bevestigingsbouten voor de brandstoftank 
losdraaien.

• De ontlucht- en overloopleiding lostrekken.
• De snelkoppelingen van de brandstofleidingen 

losmaken.
• De stekker op de brandstofpomp lostrekken.
• Tap de brandstof uit de brandstoftank af.

L Opmerking:
Om lakbeschadigingen voor op de brandstoftank te 
voorkomen, moet een doek tussen de vorkboven-
plaat en de brandstoftank worden aangebracht.

• Neem de brandstoftank naar achteren/boven toe 
weg.

• Bouw de brandstofpompeenheid uit.

R22160010
00.34 



• Maak de slangen bij het brandstoffilter los.
• Vervang het brandstoffilter.

e Attentie:
Let op de doorstroomrichting van de brandstof in 
het filter.

• Maak de wegwerpslangklemmen vast met de 
tang, BMW nr. 13 1 500.

e Attentie:
Monteer een O-ring (pijl) die in onberispelijke staat 
verkeert. Controleer na montage de brandstofpom-
peenheid op lekkage.

• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

L Opmerking:
Let op de positie van de ontluchtleidingen.

X Aanhaalmoment:
Brandstofpomp op tank ................................. 5 Nm
Brandstoftank aan achterframe .................... 22 Nm

R22160021
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61 20 029 Peil van het elektrolyt van de 
accu controleren/op peil brengen, 
accupolen reinigen/invetten

(Inspectie III, IV)

d Waarschuwing:
Accuzuur is zeer agressief!
Bescherm de ogen, het gelaat, handen, lak en kle-
ding!

• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• Controleer het peil van het electrolyt in de accu.

L Opmerking:
Wanneer het vloeistofpeil niet in orde of niet zicht-
baar is, verwijder dan de accu.

• Verwijder de koffer, links.
• Verwijder het afdekpaneel en het zijpaneel, links.
• Verwijder het luchtfilterdeksel.
• Verwijder de aanzuigbuis.
• Maak de rubberspanband van de accu los.
• Slang accuontluchting lostrekken.

e Attentie:
Maak eerst de massakabel en dan de pluskabel los.

L Opmerking:
In de Motronic regeleenheid MA2.4 worden door het 
losmaken van de accukabels de gegevens in het 
storingsgeheugen gewist en de adaptatiewaarden 
teruggezet.
Daardoor kan na het starten de draaikarakteristiek 
van de motor kortstondig nadelig worden beïnvloed.

• Maak de massakabel van de accu los.
• Verwijder de accu via de linkerzijde.
• Maak de pluskabel los.
• Vul zo nodig gedestilleerd water tot het „MAX”-

merkteken bij.
• Reinig de accupolen en vet ze in.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

e Attentie:
Sluit eerst de pluskabel en vervolgens de massaka-
bel aan.

Accupoolvet:...........................b.v. Bosch Ft 40 V1

R22000120
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13 72 000 Luchtfilter vervangen

(Inspectie III)
Bij sterke vervuiling en stofoverlast het luchtfil-
ter elke 10.000 km vervangen, zo nodig zelfs 
vaker

• Klap het luchtfilterdeksel op.
• Vervang het luchtfilterelement.
• Sluit het luchtfilterdeksel.

R22000130
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Remvloeistofpeil controleren

(Inspectie II, III)

L Opmerking:
Bij remblokslijtage blijft het remvloeistofniveau in het 
controleglas/remvloeistofreservoir van de regelcir-
cuits constant.
Als het remvloeistofpeil onder het MIN-merkteken 
staat, duidt dit op een ander defect.

Voorwielrem

• Motorfiets staat op de middenstandaard.
• Draai het stuur naar links.
• Controleer het remvloeistofpeil via het kijkglas.

Richtpeil 
niet onder......................................................... MIN
(Bovenzijde van de markeringsring)

• Vul zo nodig vloeistof bij.

Type remvloeistof ........................................DOT 4

Achterwielrem

• Motorfiets staat op de middenstandaard.
• Verwijder de koffer en het zijpaneel, rechts.
• Controleer het remvloeistofniveau.

Richtpeil
Niet onder ........................................................ MIN

• Vul zo nodig vloeistof bij.

Type remvloeistof ........................................DOT 4

Remsysteem op werking en lekkage 
controleren, zo nodig repareren/
vervangen

(Inspectie III)

• Controleer alle remleidingen met hun houders op 
beschadiging en ligging.

• Veeg alle schroefaansluitingen van de remlei-
dingen schoon en controleer deze.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Bedien de remgreep/het rempedaal met kracht 
en houd beide korte tijd vast.

• Controleer de remleidingen vervolgens op lekka-
ge.

d Waarschuwing:
De leidingen en boutbevestigingen van het remsys-
teem moeten bij beschadiging onmiddellijk worden 
vervangen.

R22000140

R22000150
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Remblokken en -schijven op slijtage 
controleren/vervangen
(Inspectie II, III)

Remblokken op slijtage controleren

Remblokken voorwielrem

• Controleer de remblokken visueel.
– De slijtagemarkeringen (1) moeten duidelijk 

zichtbaar zijn.
• Zo nodig remblokdikte controleren/meten.

e Attentie:
De minimale remblokdikte mag niet worden overschre-
den! Vervang de remblokken alleen als set.

Minimale remblokdikte:.............................1,0 mm

• Kleurcodering remblokken/remklauwen (2) con-
troleren.

Kleurmarkering: ................................................ wit

Remblokken achterwielrem

• Controleer de remblokken visueel.
– Via de boring (pijl) van het binnenste remblok 

mag de remschijf niet zichtbaar zijn.
• Zo nodig remblokdikte controleren/meten.

e Attentie:
De minimale remblokdikte mag niet worden overschre-
den! Vervang de remblokken alleen als set.

Minimale remblokdikte:.............................1,0 mm
– Uitsparing in de wielzijdige remblokrugplaat laat 

bij het bereiken van de minimale remblokdikte de 
remschijf zien.

R22000160

1

2

R22000170
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Remschijven op slijtage controleren

• Controleer de remschijven zorgvuldig op scheur-
tjes, beschadigingen, vervorming en groeven.

• Meet de dikte van de remschijven op meerdere 
punten met behulp van een beugelmicrometer.

Slijtagelimiet remschijf:
voor: ...........................................................4,5 mm
achter: ........................................................4,5 mm

Remblokken vervangen

34 11 008 ����������	voorwielrem

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

• Trek de borgpen (1) uit het tapeind (2).

• Bouw het tapeind (2) en de veer (3) uit.

e Attentie:
Integral ABS Altijd uitsluitend de zuigers aan een 
zijde van de remklauw terugduwen. Het remblok aan 
de andere zijde tijdens het terugdrukken in de rem-
klauw laten!
Het remvloeistofpeil in het wielcircuitreservoir mag 
hierbij niet boven „max” oplopen.
Gevaar voor remvloeistoflekkage.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen.

• Druk de zuigers met het binnenste remblok zo 
ver terug, dat het nieuwe remblok net past.

• Verwijder het oude remblok en breng het nieuwe 
aan.

• Druk de zuigers met het buitenste remblok zo ver 
terug, dat het nieuwe remblok net past.

• Verwijder het oude remblok en breng het 
nieuwe aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Breng telkens nadat de remblokken zijn vervan-
gen de remblokken bij ingeschakeld contact te-
gen de remschijf aan.

L Opmerking:
Let bij de veer (3) op de stand en de pijl (4).

• Breng het tapeind (2) en de veer (3) aan.
• Monteer de borgpen (1) in de groef van het 

tapeind (2).
• Controleer de werking van het remsysteem bij 

aangezet contact.

X Aanhaalmoment:
Tapeind op remklauw..................................... 7 Nm

Kleurmarkering:
Remblokken - remklauwen................................. wit

R22000260

R22000270

3
2

1

4

00.40 



34 21 200 Remblokken achterwielrem

e Attentie:
Integraalrem, de voorwielrem moet in werkzame 
staat verkeren.

• Borgveer (pijl) uit de borgpen verwijderen.
• Tik de borgpen los richting wielzijde.
• Maak de remklauw los/verwijder hem.
• Verwijder de remblokken.

e Attentie:
Integral ABS Druk de zuiger van de remklauw 
slechts zo ver terug dat de remschijf ertussen past.
Het remvloeistofpeil in het wielcircuitreservoir mag 
hierbij niet boven „max” oplopen.
Gevaar voor remvloeistoflekkage.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen.

• Zuigers terugdrukken.

• Controleer of de veer correct zit en in de juiste 
stand is gemonteerd.

– De ingegraveerde pijl (pijl) wijst in de rijrichting.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Controleer de werking van het remsysteem bij 
aangezet contact.

X Aanhaalmoment:
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm

R22000180

R22000280
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34 00 090  Remvloeistof wielcircuit 
verversen/ontluchten
Remvloeistof wielcircuit jaarlijks verversen
(Inspectie IV)

d Waarschuwing:
Laat alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS alleen door geschoold 
personeel uitvoeren.
De onderhouds- en reparatievoorschriften en de 
volgorde hiervan moeten precies worden aange-
houden.
Maak alleen gebruik van nieuwe remvloeistof uit 
niet-geopende blikken.

L Opmerking:
De beschrijving geldt voor een vul- en ontluchtappa-
raat voor remsystemen met afzuiging van de rem-
vloeistof door middel van vacuüm.
Volg bij gebruik van andere apparatuur de voor-
schriften van de fabrikant.

34 00 070 Remvloeistof wielcircuit, voor, 
verversen/ontluchten

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

• Verwijder de brandstoftank.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Wielcircuitreservoir voor (1) openen.

• Oude remvloeistof uit het wielcircuitreservoir 
zuigen.

• Remblokken, links- en rechtsvoor, verwijderen.

e Attentie:
Gebruik het remzuigerterugdrukgereedschap, 
BMW nr. 34 1 531, alleen wanneer de dop van het 
reservoir is verwijderd.

e Attentie:
Voorkom dat er krassen op de velg komen, plak 
deze zo nodig af.

• Druk de zuiger van de remklauw links en rechts 
met behulp van het 
remzuigerterugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1
531, en het 
blokkeergereedschap, BMW nr. 34 1 532, ge-
heel terug en zet de zuigers vast.

• Omwikkel de remklauw, links en rechts met doe-
ken.

– [Alleen ontluchten] Wielcircuit voor ontluchten.
(a 00.45)

• Zuig de oude remvloeistof uit het wielcircuitre-
servoir.

R28340110

1

R22000290

34 1 531

34 1 532
00.42 



• Breng de vulfles, BMW nr. 34 1 581, aan op het 
wielcircuitreservoir, voor.

• Vul de vulfles, BMW nr. 34 1 581, langzaam voor 
ca. 1/2 met schone remvloeistof.

• Remmenontluchtapparaat op de ontluchtnippel 
van de linker remklauw aansluiten, maar niet in-
schakelen.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

e Attentie:
In de vulfles moet altijd het vloeistofniveau zichtbaar 
zijn, omdat de regelplunjer op de bodem van het 
wielcircuitreservoir altijd met vloeistof moet zijn be-
dekt. 
Daalt de vloeistofspiegel tot onder het „min”-merk-
teken, dan moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• De remgreep voorzichtig aantrekken tot de 
pomp net gaat draaien.

• Draai de ontluchtnippel open en vul tegelijkertijd 
zo nodig schone remvloeistof in de vulfles bij.

• In het begin de remvloeistof praktisch drukloos 
laten wegpompen, daarna de remdruk variëren.

L Opmerking:
Hoe hoger de remdruk is, des te meer remvloeistof 
wordt weggepompt en des te sneller daalt het rem-
vloeistofniveau in het wielcircuitreservoir.

• De remvloeistof net zolang wegpompen tot deze 
helder is en geen luchtbellen meer bevat.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• De remgreep loslaten.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Remmenontluchtapparaat op de ontluchtnippel 

van de rechter remklauw aansluiten, maar niet 
inschakelen.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Ververs de remvloeistof bij de rechter remklauw 
op dezelfde wijze als bij de linker remklauw.

• Blijf, wanneer de remvloeistof helder is en geen 
luchtbellen bevat, doorpompen tot net geen 
vloeistof meer in de vulfles is te zien.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Neem de vulfles van het wielcircuitreservoir los.

e Attentie:
Na elke verversings- en/of ontluchtprocedure moet 
het reservoir voor het wielremcircuit volgens de vul-
procedure voor het reservoir worden gevuld.

R22000340

34 1 581

MAX

MIN

R28340090
 00.43



Voorschrift voor het vullen van het 
reservoir wielcircuit, voor

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

• Vul zo nodig het wielcircuitreservoir, voor, tot het 
„MAX”-merkteken.

• Breng adapter 22, BMW nr. 34 1 533, in het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531/532, 
aan op beide remklauwen, voor, en draai het te-
rugdrukgereedschap aan tot de adapter vast zit.

e Attentie:
De regelplunjer onderin het wielcircuitreservoir moet 
altijd met remvloeistof bedekt zijn, daar er anders 
lucht in het remsysteem wordt aangezogen.
In dat geval moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Bedien de remgreep tot de zuigers van de 
remklauw, voor, tegen het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, aan-
liggen.

• Vul zo veel remvloeistof in het wielcircuitreservoir 
bij dat één van de drie nokken in de vulopening 
de remvloeistofspiegel net raakt (pijl).

• Breng de vulfles, BMW nr. 34 1 581, aan op het 
wielcircuitreservoir, voor.

• Verwijder de adapter, BMW nr. 34 1 533, en 
druk de zuigers met het terugdrukgereedschap 
zo ver terug, dat de remblokken kunnen worden 
aangebracht.

• Remblokken, voor inbouwen.
• Breng de remblokken bij aangezet contact tegen 

de remschijf aan.
• Neem de vulfles van het wielcircuitreservoir .
• Deksel van het wielcircuitreservoir, voor hand-

vast zetten.
• Controleer de werking van het remsysteem.

e Attentie:
Nadat alle werkzaamheden aan het remsysteem zijn 
uitgevoerd, ontluchtcontrole met BMW MoDiTeC 
uitvoeren en storingsgeheugen controleren!

• Brandstoftank inbouwen.

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw, voor.................. 7 Nm

R22000300

34 1 531

34 1 532

34 1 533

MAX

MIN

R28340090
00.44 



Wielcircuit, voor, alleen ontluchten

– Zuig de oude remvloeistof uit het wielcircuitre-
servoir.

– Remblokken links- en rechtsvoor, verwijderen, 
zuigers terugdrukken en vastzetten.

– Remklauwen, links en rechts, met lappen omwik-
kelen.

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

• Vul het wielcircuitreservoir, voor, tot het „MAX”-
merkteken en breng de dop, BMW nr. 34 2 541, 
aan.

• Sluit de 1,5 m lange siliconenslang, 
BMW nr. 34 1 561, aan op de ontluchtnippel van 
de linker remklauw.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• De remgreep iets aantrekken tot de pomp net 
aan begint te lopen.

• Draai de ontluchtnippel open.
• Laat de remvloeistof bijna drukloos doorpompen 

tot de slang met remvloeistof is gevuld.
• Slangeinde aansluiten op dop, 

BMW nr. 34 2 541.
• In het begin de remvloeistof praktisch drukloos 

laten doorpompen, daarna de remdruk variëren.

d Waarschuwing:
De remvloeistof in de slang mag geen schuim bevat-
ten.
Ga in dit geval te werk zoals bij remvloeistof van 
wielcircuit, voor, verversen/ontluchten.
(a 00.42)

• De remvloeistof net zolang laten doorpompen tot 
deze helder is en geen luchtbellen meer bevat.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de handrem los en maak de 

siliconenslang, BMW nr. 34 1 561, los.
• Vul het wielcircuitreservoir, voor, tot het „MAX”-

merkteken en breng de dop, BMW nr. 34 2 541, 
aan.

• Sluit de 1,5 m lange siliconenslang, 
BMW nr. 34 1 561, aan op de ontluchtnippel van 
de rechter remklauw.

• Voer de ontluchtprocedure bij de rechter rem-
klauw op dezelfde wijze uit als bij de linker 
remklauw.

• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Maak de siliconenslang, BMW nr. 34 1 561, van 

de ontluchtnippel los en laat hem leeglopen.
• Verwijder de dop, BMW nr. 34 2 541.

e Attentie:
Na elke verversings- en/of ontluchtprocedure moet 
het reservoir voor het wielremcircuit volgens de vul-
procedure voor het reservoir worden gevuld.

• Remcircuitreservoir volgens voorschrift 
voor remcircuit, voor vullen.
(a 00.44)

• Controleer de werking van het remsysteem bij 
aangezet contact.

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchttest met 
BMW MoDiTeC uit!

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw, voor.................. 7 Nm
Tapeind op remklauw..................................... 7 Nm

R28000220

34 2 541

34 1 561
 00.45



34 00 080 Remvloeistof wielcircuit, 
achter, verversen/ontluchten

e Attentie:
Integraalrem, de voorwielrem moet in werkzame 
staat verkeren.

• Verwijder de brandstoftank.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Remcircuitreservoir achter (1) openen.
• Oude remvloeistof uit het wielcircuitreservoir 

zuigen.
• Remblokken, achter uitbouwen.
• Indien nodig de remzuigers handmatig zo ver 

terugdrukken, dat het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, kan 
worden aangebracht.

e Attentie:
Gebruik het remzuigerterugdrukgereedschap,
BMW nr. 34 1 531, alleen wanneer de dop van het 
reservoir is verwijderd.

• Breng de adapter, BMW nr. 34 1 536, in plaats 
van het buitenste remblok aan.

• Breng het terugdrukgereedschap, 
BMW nr. 34 1 531, met de greep naar de buiten-
zijde gekeerd aan in de remklauw, achter, en 
druk de zuiger volledig terug. Zet de zuiger vast.

• De remklauw in een doek wikkelen.

– [Alleen ontluchten] Wielcircuit achter ontluch-
ten.
(a 00.49)

• Zuig de oude remvloeistof uit het wielcircuitre-
servoir.

• Breng de vulfles, BMW nr. 34 1 581, aan op het 
wielcircuitreservoir, achter.

• Vul de vulfles, BMW nr. 34 1 581, langzaam voor 
ca. 1/3 met schone remvloeistof.

• Ontluchtapparaat op de ontluchtnippel aanslui-
ten, maar nog niet inschakelen.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

R28340110

1

R28000170

34 1 536

34 1 531

R22000350

34 1 581
00.46 



• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten. Het 
rempedaal van tevoren niet indrukken.

e Attentie:
In de vulfles moet altijd het vloeistofniveau zichtbaar 
zijn, omdat de regelplunjer op de bodem van het 
wielcircuitreservoir altijd met vloeistof moet zijn be-
dekt.
Daalt de vloeistofspiegel tot onder het „min”-merk-
teken, dan moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Het rempedaal iets indrukken tot de pomp net 
draait.

• Draai de ontluchtnippel open en vul tegelijkertijd 
zo nodig schone remvloeistof in de vulfles bij.

• In het begin de remvloeistof praktisch drukloos 
laten wegpompen, daarna de remdruk variëren.

L Opmerking:
Hoe hoger de remdruk is, des te meer remvloeistof 
wordt weggepompt en des te sneller daalt het rem-
vloeistofniveau in het wielcircuitreservoir.

• Blijf, wanneer de remvloeistof helder is en geen 
luchtbellen bevat, doorpompen tot net geen 
vloeistof meer in de vulfles is te zien.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Neem de vulfles van het wielcircuitreservoir.

e Attentie:
Na elke verversings- en/of ontluchtprocedure moet 
het reservoir voor het wielremcircuit volgens de vul-
procedure voor het reservoir worden gevuld.

MAX

MIN

R28340090
 00.47



Vulvoorschrift reservoir wielcircuit achter

e Attentie:
Integraalrem, de voorwielrem moet in werkzame 
staat verkeren.

• Vul zo nodig het wielcircuitreservoir, achter, tot 
het „MAX”-merkteken bij.

• Draai het terugdrukgereedschap, 
BMW nr. 34 1 531, met 
adapter, BMW nr. 34 1 536, geheel in.

e Attentie:
De regelplunjer onderin het wielcircuitreservoir moet 
altijd met remvloeistof bedekt zijn, daar er anders 
lucht in het remsysteem wordt aangezogen.
In dat geval moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Het rempedaal indrukken tot de zuiger van de 
remklauw achter aan
het terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, 
en de adapter, BMW nr. 34 1 536, aansluit.

• Vul zo veel remvloeistof in het wielcircuitreservoir 
bij dat één van de drie nokken in de vulopening 
de remvloeistofspiegel net raakt (pijl).

• Het terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, 
met adapter, BMW nr. 34 1 536, verwijderen.

d Waarschuwing:
Bij het aanbrengen van de remblokken/remklauwen 
mag het wielcircuitreservoir niet overstromen.

• Breng de remblokken en de remklauw, achter, 
aan.

• Deksel van het remcircuitreservoir, achter 
handvast schroeven.

• Controleer de werking van het remsysteem bij 
aangezet contact.

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchttest met 
BMW MoDiTeC uit!

• Ontluchtcontrole met BMW MoDiTeC uitvoeren.
(a 00.31)

• Brandstoftank inbouwen.

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw, achter............... 5 Nm
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm

R28000170

34 1 536

34 1 531

MAX

MIN

R28340090
00.48 



Wielcircuit, achter, alleen ontluchten

– Zuig de oude remvloeistof uit het wielcircuitre-
servoir.

– Verwijder de remblokken, achter, druk de zui-
gers terug en zet ze vast.

– Omwikkel de remklauw, achter, met doeken.

• Vul het wielcircuitreservoir, achter, tot het 
„MAX”-merkteken en breng de 
dop, BMW nr. 34 2 541, aan.

• Sluit de 1,5 m lange 
siliconenslang, BMW nr. 34 1 561, op de ont-
luchtnippel aan.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Het rempedaal iets indrukken tot de pomp net 
draait.

• Draai de ontluchtnippel open.
• Laat de remvloeistof bijna drukloos doorpompen 

tot de slang met remvloeistof is gevuld.
• Slangeinde aansluiten op 

dop, BMW nr. 34 2 541.
• In het begin de remvloeistof praktisch drukloos 

laten doorpompen, daarna de remdruk variëren.

d Waarschuwing:
De remvloeistof in de slang mag geen schuim bevat-
ten.
Ga in een dergelijk geval te werk als bij remvloeistof 
van wielcircuit, achter, verversen/ontluchten.
(a 00.46)

• De remvloeistof net zolang laten doorpompen tot 
deze helder is en geen luchtbellen meer bevat.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Maak de siliconenslang, BMW nr. 34 1 561, van 

de ontluchtnippel los en laat hem leeglopen.
• Verwijder de dop, BMW nr. 34 2 541.

e Attentie:
Na elke verversings- en/of ontluchtprocedure moet 
het reservoir voor het wielremcircuit volgens de vul-
procedure voor het reservoir worden gevuld.

• Wielcircuitreservoir, achter volgens 
voorschrift wielcircuit achter vullen.
(a 00.48)

• Controleer de werking van het remsysteem bij 
aangezet contact.

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchttest met 
BMW MoDiTeC uit!

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw, achter............... 5 Nm
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm

R28000230

34 1 561

34 2 541
 00.49



34 00 091 Remvloeistof, regelcircuit, 
verversen/ontluchten
Remvloeistof regelcircuit elke 2 jaar verversen
(Inspectie IV)

d Waarschuwing:
Laat alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS alleen door geschoold 
personeel uitvoeren.
De onderhouds- en reparatievoorschriften en de 
volgorde hiervan moeten precies worden aange-
houden.
Maak alleen gebruik van nieuwe remvloeistof uit 
niet-geopende blikken.

34 00 072 Remvloeistof regelcircuit, 
voor, verversen/ontluchten

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Draai het stuur tot de aanslag naar links.
• Laat, door meerdere keren kleine slagen met de 

remgreep, voor, te maken, lucht uit de hoofd-
remcilinder ontsnappen.

• Motorfiets op de middenstandaard plaatsen
• Verwijder de brandstoftank.
• Zet het voorwiel in een zodanige stand dat het 

remvloeistofreservoir horizontaal staat en zet het 
wiel vast.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Omwikkel het reservoir met doeken.
• Verwijder het deksel, voor met het rubbermem-

braan, zuig de oude remvloeistof uit het reservoir 
en reinig het reservoir.

• Remvloeistof tot aan de „MAX”-markering (pijl) 
bijvullen.

• Sluit het ontluchtapparaat aan op de 
ontluchtnippel (1), sluit de doseercilinder, voor, 
aan, maar schakel hem niet in.

d Waarschuwing:
Zuig bij het verversen van de remvloeistof en het 
ontluchten van het regelcircuit de vloeistof niet met 
vacuüm af.

R21000020

R28340110

1
3

2

00.50 



e Attentie:
Zorg er tijdens het verversen en ontluchten voor dat 
de toevoerboring altijd met remvloeistof is bedekt, 
omdat er anders lucht in het remsysteem wordt aan-
gezogen.
In dat geval moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Zet de remgreep in stand 4.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Ontlucht:
– de doseercilinder, voor (1),
– het integraalcircuit, voor (2)
– het regelcircuit, voor (3) en
– nogmaals de doseercilinder, voor (1)
volgens de ontluchtvoorschriften met ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532.

Ontluchtvoorschriften:
1.Trek de remgreep langzaam aan tot de remlicht-
schakelaar klikt (speling opgeheven).
2.Draai de ontluchtingsnippel open.
3.Trek de remgreep langzaam volledig aan en draai 
de ontluchtnippel dicht.
4.Laat de remgreep langzaam terugkomen.
5.Herhaal de handelingen 1 tot en met 4 zo vaak, tot 
de remvloeistof helder is en geen luchtbellen bevat.

• Breng beschermdoppen op de ontluchtnippels 
aan.

• Remvloeistofniveau bijvullen tot aan het „MAX”-
merkteken.

• Verwijder remvloeistof van de rand van het reser-
voir, van de rubberbalg en van het deksel. Mon-
teer de onderdelen zorgvuldig na elkaar.

• Remvloeistofniveau aansluitend controleren.
• Motorfiets staat op de middenstandaard.
• Draai het stuur naar links.

Richtpeil 
niet onder......................................................... MIN
(Bovenzijde van de markeringsring)

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchttest met 
BMW MoDiTeC uit!

Type remvloeistof ........................................DOT 4
R28340110

1
3

2

R22000140
 00.51



34 00 082 Remvloeistof regelcircuit, ach-
ter, verversen/ontluchten
– Motorfiets op middenstandaard.
– Brandstoftank verwijderd.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Verwijder zo nodig de rechter koffer.
• Verwijder het kleine zijpaneel, rechts.
• Verwijder het deksel, achter met het rubber-

membraan, zuig de oude remvloeistof uit het re-
servoir en reinig het reservoir.

• Vul remvloeistof bij tot aan het „MAX”-merkteken.
• Sluit het ontluchtapparaat aan op de 

ontluchtnippel (1), doseercilinder, achter, maar 
schakel hem niet in.

d Waarschuwing:
Zuig bij het verversen van de remvloeistof en het 
ontluchten van het regelcircuit de vloeistof niet met 
vacuüm af.

e Attentie:
Het remvloeistofpeil mag tijdens het ontluchten niet 
onder het „MIN”-merkteken dalen, daar er anders 
lucht in het remsysteem wordt gezogen.
In dat geval moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Ontlucht:
– de doseercilinder, achter (1),
– het integraalcircuit, achter (2)
– het regelcircuit, achter (3) en
– nogmaals de doseercilinder, achter (1)
volgens de ontluchtvoorschriften met ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532.

Ontluchtvoorschriften:
1.Druk het rempedaal langzaam in tot de remlicht-
schakelaar klikt (speling opgeheven).
2.Draai de ontluchtingsnippel open.
3.Druk het rempedaal langzaam geheel in en draai 
de ontluchtnippel dicht.
4.Laat de remgreep langzaam terugkomen.
5.Herhaal de handelingen 1 tot en met 4 zo vaak, tot 
de remvloeistof helder is en geen luchtbellen bevat.

• Breng beschermdoppen op de ontluchtnippels 
aan.

R22000151

R28340110

1

2

3

00.52 



• Remvloeistofpeil instellen
• Verwijder remvloeistof van de rand van het reser-

voir, van de rubberbalg en van het deksel. Mon-
teer de onderdelen zorgvuldig na elkaar.

• Motorfiets staat op de middenstandaard.

Richtpeil
niet onder......................................................... MIN

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchttest met 
BMW MoDiTeC uit!

• Ontluchtcontrole met BMW MoDiTeC uitvoeren.
(a 00.31)

• Brandstoftank inbouwen.

Type remvloeistof ........................................DOT 4

Peil koppelingsvloeistof controleren

(Inspectie II, III)

e Attentie:
Laat de remvloeistof van het koppelingssysteem 
niet met gelakte onderdelen in aanraking komen: 
remvloeistof tast de lak aan.

• Plaats de motorfiets op de middenstandaard.
• Zet het stuur in de rechtuitstand.

Richtniveau bij nieuwe koppelingsvoering:
..............................................midden inspectieglas

L Opmerking:
Bij slijtage van de koppelingsplaat stijgt het vloei-
stofpeil in het reservoir.

• Zo nodig het deksel met het vulsysteem uitbou-
wen.

• Corrigeer het vloeistofpeil.
– Het merkteken in het reservoir is hetzelfde als bij 

het remsysteem.
• Het deksel met het vulsysteem aanbrengen.
• Draai de bouten van het deksel voorzichtig vast.

Type remvloeistof ........................................DOT 4

R22000150

R22000190
 00.53



21 52 005 Koppelingsvloeistof 
verversen
(Inspectie IV)
Uiterlijk elke 2 jaar

L Opmerking:
De beschrijving geldt voor het vul- en -ontluchtap-
paraat voor remsystemen incl. het aftappen van de 
remvloeistof onder vacuüm via de ontluchtleiding.
Volg bij gebruik van andere apparatuur de voor-
schriften van de fabrikant.

• Motorfiets op de middenstandaard plaatsen.
• Zet het stuur zodanig, dat het reservoir voor de 

koppelingsvloeistof horizontaal staat.
• Fixeer het voorwiel.

e Attentie:
Laat de remvloeistof van het koppelingssysteem 
niet met gelakte onderdelen in aanraking komen: 
remvloeistof tast de lak aan.

• Verwijder de dop met het rubbermembraan.
• De remvloeistof uit het reservoir zuigen en het re-

servoir reinigen.
• Vul remvloeistof bij.

• Trek de beschermkous (1) naar achteren.
• Omwikkel de vulaansluiting met doeken.
• Schroef het tapeind met binnenzeskant (2) uit de 

vulaansluiting.
• Sluit het remmenontluchtapparaat aan op de 

ontluchtnippel (3).

• Draai de ontluchtnippel tot aan de aanslag in de 
vulaansluiting (klep in de vulaansluiting gesloten).

e Attentie:
De remvloeistof mag tijdens het ontluchten niet on-
der de onderste rand van de ringenmarkering dalen, 
daar er anders lucht in het koppelingssysteem wordt 
gezogen. In dat geval moet de ontluchtprocedure 
worden herhaald.

• Draai de ontluchtnippel een halve slag open (klep 
staat open).

• Zuig remvloeistof uit het systeem totdat deze 
helder is en geen luchtbellen meer bevat.

• Draai de ontluchtnippel los.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.

L Opmerking:
Doordat de remvloeistof met onderdruk wordt weg-
gezogen, is het mogelijk dat in de slang van het ont-
luchtapparaat niet zichtbaar is of er zich in de 
remvloeistof luchtbellen bevinden.
In dit geval moet het systeem met de hand worden 
ontlucht.

• Draai het tapeind met binnenzeskant (2) in de vu-
laansluiting en draai deze vast.

e Attentie:
Er mag zonder gemonteerde afsluitplug in de vul-
aansluiting niet met de motorfiets gereden worden!

• Corrigeer het vloeistofpeil.
• Breng het deksel met het rubbermembraan aan.
• Draai de bouten van het deksel voorzichtig vast.
• Remvloeistofpeil aansluitend controleren.

X Aanhaalmoment:
Tapeind in vulaansluiting .............................. 10 Nm

Bedrijfsmiddelen
Remvloeistof .................................................DOT 4

R22210010

1

2

3

00.54 



Bevestigingsbouten van achterwiel 
op vastzitten controleren
(Inspectie I)

• Trek de bevestigingsbouten van het achterwiel 
met een momentsleutel na.

X Aanhaalmoment:
Bevestigingsbouten achterwiel................... 105 Nm

Achterwiel op kantelspeling contro-
leren

(Inspectie III)

• Kantel het achterwiel over de wielas heen en 
weer.

– Indien speling merkbaar is, de achterasaandrij-
ving opnieuw uitlijnen resp. het lager vervangen 
(a 33.5).

Achtervorklagers controleren, zo 
nodig afstellen

(Inspectie I, III)

• Pak het achterwiel aan de achterzijde bij de band 
vast en probeer het in zijdelingse richting te be-
wegen. Houd hierbij het frame vast.

– Indien speling merkbaar is, de astap van het vas-
te en van het zwevende lager van de betreffende 
ophanging verwijderen, schroefdraad reinigen 
en weer inbouwen 
(a 33.20).

Werking van schakelaar zijstan-
daard controleren

(Inspectie I, II, III, IV)

• Motorfiets staat op de middenstandaard.
• Zo nodig de zijstandaard inklappen.
• Koppelingsgreep intrekken en de versnelling in-

schakelen.
• Motor starten terwijl de koppelingsgreep is aan-

getrokken.
• Zijstandaard uitklappen.

L Opmerking:
De zijstandaardschakelaar is in orde, als de motor 
afslaat als de zijstandaard wordt uitgeklapt.

Draaipunten van zijstandaard sme-
ren
(Inspectie I, II, III)

• Controleer de zijstandaard op soepel lopen. 
Smeer hem zo nodig.

• Smeer het draaipunt (pijl).

Smeermiddel:
................................................... Shell Retinax EP2

R22000310
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00 12 610 Poly-V-riem opspannen

(Inspectie II)
Nieuwe poly-V-riem na 10.000 km nog een keer 
opspannen

e Attentie:
Werkzaamheden aan een poly-V-riem alleen bij een 
koude motor uitvoeren!

• Verwijder het zijpaneel, links.
• Verwijder de luchtinlaatbuis, voor.
• Maak de kuipsteun links op het voorste deksel 

los.
• Het voorste deksel (1) demonteren.

Spanvoorschrift poly-V-riem:
1 De moer (2) losdraaien en de 

spanmoer, BMW nr. 12 3 551, opdraaien.
2 De dynamobevestigngsbouten (3, 4) losdraaien
3 De spanmoer, BMW nr. 12 3 551, met een mo-

mentsleutel vastdraaien en vasthouden.
4 Draai de bovenste bevestigingsmoer (4) vast. 

Ontspan de stelbout.
5 Draai de bouten en moeren vast. 

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

X Aanhaalmoment:
Voorspanning poly-V-riem ............................. 8 Nm
Dynamo
aan deksel van dynamodrager...................... 20 Nm

12 3 551

RS2000181
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12 31 240 Poly-V-riem vervangen

(Inspectie III)
Poly-V-snaren iedere 60.000 km vervangen

e Attentie:
Werkzaamheden aan een poly-V-riem alleen bij een 
koude motor uitvoeren!

• Verwijder het zijpaneel, links.
• Verwijder de luchtinlaatbuis, voor.
• Maak de kuipsteun links op het voorste deksel 

los.
• Het voorste deksel (1) demonteren.
• De dynamobevestigngsbouten (2, 3, 4) los-

draaien
• Verwijder de oude poly-V-riem.
• De nieuwe poly-V-riem eerst op de krukaspoelie, 

daarna op de dynamopoelie aanbrengen.
• Monteer een nieuwe poly-V-riem.

Afstelvoorschrift poly-V-riem
Inbouwvoorschrift poly-V-riem:

• Poly-V-riem aanbrengen, lichtjes opspannen en 
de motor een omwenteling draaien en de snaar 
ontspannen.

• De poly-V-riem aan de hand van het opspan-
voorschrift opspannen.

Spanvoorschrift poly-V-riem:
1 De moer (2) losdraaien en de 

spanmoer, BMW nr. 12 3 551, opdraaien.
2 De dynamobevestigngsbouten (3, 4) losdraaien.
3 De spanmoer, BMW nr. 12 3 551, met een mo-

mentsleutel vastdraaien en vasthouden.
4 Draai de bovenste bevestigingsmoer (4) vast. 

Ontspan de stelbout.
5 Draai de bouten en moeren vast. 

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

X Aanhaalmoment:
Voorspanning poly-V-riem ............................. 8 Nm
Dynamo
aan deksel van dynamodrager ..................... 20 Nm

12 3 551

RS2000181
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12 12 011 Bougies controleren/vervan-
gen
(Inspectie II) controleren/(inspectie III) vervan-
gen

• Trek de bougiestekker los met de 
bougietrekker, BMW nr. 12 3 520.

• Bougie met de bougiesleutel, 
BMW nr. 12 3 510, uitschroeven.

e Attentie:
Verbuig de elektroden niet, gevaar voor afbreken!

Bougie: ........................................NGK BKR 7 EKC
Elektrodeafstand: .....................................0,8 mm
Slijtagelimiet: .............................................1,0 mm

X Aanhaalmoment:
Bougie NGK BKR7EKC................................ 25 Nm

11 12 009 Cilinderkopmoeren natrek-
ken 
(Inspectie I)

• Bouw het kleppendeksel uit.

e Attentie:
Vang de lekolie op!

• Schakel een versnelling in en verdraai het ach-
terwiel, of plaats de zuiger in het BDP van de ont-
steking door de riempoelie te verdraaien.

BDP van de ontsteking:
• De BDP-markering verschijnt en de in- en uitlaat-

klep van de betreffende cilinder zijn gesloten.
• Trek de cilinderkopmoeren na.

Aanhaalvoorschrift na 1.000 km
1. Cilinderkopmoeren één voor een kruislings

vastdraaien
1.1. Eén moer losdraaien
1.2. Moer met momentsleutel vastdraaien.... 20 Nm
1.3. Moer met verdraaiingshoek vastdraaien ... 180°
2. M10 bout losdraaien/vastdraaien .......... 40 Nm

R21000190

12 3 520

12 3 510

R21000330
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11 34 004 Klepspeling controleren/
afstellen
(Inspectie I, II, III)

• Controleer de klepspeling m.b.v. een voelermaat 
en corrigeer de klepspeling zo nodig m.b.v. de 
stelbout en borg deze met de contramoer.

Klepspeling bij koude motor (max. 35 �C):
Inlaat .........................................................0,15 mm
Uitlaat........................................................0,30 mm

X Aanhaalmoment:
Contramoer .................................................... 8 Nm

• Klepspeling controleren, het voelermaatje moet 
met een lichte weerstand tussen de klepsteel en 
de stelbout kunnen worden getrokken.

• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

e Attentie:
Let erop of de pakking correct is aangebracht! De 
pakkingen en pakkingvlakken moeten olie- en vetvrij 
zijn.

X Aanhaalmoment:
Kleppendeksel ............................................... 8 Nm

13 60 110 Gaskabel controleren op 
soepel lopen, schuurplekken en 
knikken
indien nodig vervangen, speling op 
de gaskabel controleren, stationair 
toerental en synchronisatie gas-
kleppen controleren/afstellen

(Inspectie I, II, III)

• Breng de motor d.m.v. een proefrit op be-drijf-
stemperatuur.

• Verwijder het linker zijpaneel.
• Verwijder de klep in het rechter zijpaneel.

Olietemperatuur: ........................... minimaal 90 °C

• Rubber beschermkap (pijl) aan gas- en chokeka-
bel terugschuiven.

• Bij de gas- en chokekabel met behulp van de 
stelschroef de kabelspeling afstellen.

Choke-bowdenkabel speling: ................ ca. 1 mm
Gashendel-bowdenkabel speling: ......... ca. 1 mm

R21000340
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• Kabelspeling bowdenkabels aan linker en rech-
ter gasklep met afstelschroef instellen.

Gas-bowdenkabel speling: .................... ca. 2 mm

• Slang van BMW Synchrotester aan onder-dru-
knippel en leidingen aan BMW MoDiTeC aan-
sluiten.

• Motor starten.

e Attentie:
Laat de motor niet langdurig bij stilstaande motor-
fiets draaien omdat dan de panelen in de omgeving 
van de uitlaat beschadigd kunnen worden.

• Stationair toerental middels luchtregelschroeven 
op gelijkloop afstellen.

Stationair toerental:....................... 1.100 ± 50 min-1

L Opmerking:
Let erop dat beide gaskleppen zijn gesloten.

e Attentie:
De verzegelde aanslagschroeven van de gasklep-
pen mogen niet worden veranderd, omdat dan op-
nieuw afstellen van het basis stationaire toerental 
door de fabrikant noodzakelijk is!

• Met afstelschroef aan de linker gasklep speling 
voorzichtig verminderen, tot de aanduiding van 
de Synchrotester verandert.

• Met behulp van de stelschroef de weergave door 
het iets terugdraaien weer op de uitgangshoogte 
brengen.

• Met contramoer vastdraaien.

L Opmerking:
De aanduiding mag bij vastzetten van de contra-
moer niet veranderen!
De gaskabelspeling bij de gasklep zo afstellen dat er 
geen speling voelbaar is, maar dat de gasklep goed 
tegen de aanslagschroef ligt (kabel ontlast).

• Bij de rechter gasklep dezelfde werkprocedure.

L Opmerking:
Bij nulspeling kunnen de gaskleppen gaan kleppe-
ren!

• Gaskabel afstellen met instelschroef (pijl) kabel-
speling.

Gashendel-bowdenkabel speling:
............................................................. ca. 0,5 mm

• Rubber beschermkap over de afstelschroef 
schuiven.

S000100
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• Chokekabel met instelschroef (pijl) spelingvrij af-
stellen.

• Rubber beschermkap over de afstelschroef 
schuiven.

• Afstelling door bewegen van stuur van linker- tot 
rechteraanslag controleren. Bij deze controle 
mag het motortoerental niet veranderen.

• Door herhaald langzaam gas geven vanuit statio-
nair toerental tot ca. n = 2500 min-1 de synchro-
nisatie van de gaskleppen controleren. (De 
weergave op de Synchrotester moet gelijktijdig 
teruglopen, resp. oplopen.) Zo nodig corrigeren 
door het verstellen van de stelschroeven voor de 
gaskabel.

L Opmerking:
Hierbij moet worden gecontroleerd dat bij een dicht-
gedraaide gashendel de beide gaskleppen tegen de 
aanslag staan.

• Contramoeren vastdraaien en synchronisatie 
nogmaals controleren.

• Onderdruk boringen afsluiten.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

Eindcontrole met controle op ver-
keersveiligheid/bedrijfszekerheid
(Inspectie I, II, III, IV)

Staat controleren
• Controleer de velgen en banden.
• Controleer/corrigeer de bandenspanning.
• Controleer het motorolieniveau bij bedrijfswarme 

motor, nadat deze minimaal 10 minuten na de 
proefrit heeft kunnen afkoelen. Vul zo nodig olie 
bij.

Bandenspanning:
solo......................................................voor 2,2 bar
.........................................................achter 2,5 bar
met duopassagier ................................voor 2,5 bar
.........................................................achter 2,9 bar
met duopassagier + bagage.................voor 2,5 bar
.........................................................achter 2,9 bar

Werking controleren van
• Verlichting
• Controlelampen
• Claxon
• Instrumenten
• Speciale uitrusting
• Koppeling
• Schakeling
• Besturing
• Voet- en handrem, Integral ABS
• Maak zo nodig een proefrit.

R22000330
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11
Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT

Motor, algemeen

Constructie In langsrichting geplaatste tweecilinder, viertakt 
boxermotor met vier kleppen per cilinder en aan 
elke zijde twee bovenliggende nokkenassen, 
luchtkoeling, oliegekoeld uitlaattraject en elektro-
nische geregelde brandstofinspuiting.

Plaats van het motornummer Motorblok

Cilinderboring mm 101

Slag mm 70,5

Effectieve cilinderinhoud cm3 1.130

Compressieverhouding 11,3:1

Nominaal vermogen kW / pk 70 / 95

bij min-1 7.250

Max. koppel Nm 100

bij min-1 5.500

Max. toelaatbaar toerental min-1 7.900

Stationair toerental min-1 1.100+/-50

Draairichting op het ontstekingssysteem gezien rechtsom

Compressiedruk

goed bar meer dan 10

normaal bar 8,5...10

slecht bar minder dan 8,5

Smeersysteem

Constructie Wet sump smering

Olie-inhoud

zonder vervanging filter l 3,50

met vervanging filter l 3,75

min./max. l 0,5

Oliefilter Filterelement

Oliedruk-controlelamp gaat branden onder bar 0,3

Overdrukklep gaat open bij bar 5,5

Werkdruk bar 3,5...6,0

Toelaatbaar olieverbruik l/
1.000 km

1,0

BMW recommends Castrol
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Oliepomp

Oliepomp 2 Duocentric-pompen

Diepte huis

Koelolie mm 11,02...11,05

Smeerolie mm 10,02...10,05

Rotorhoogte

Koelolie mm 10,965...10,98

Smeerolie mm 9,965...9,98

Axiale speling mm 0,04...0,085

Slijtagegrens mm 0,25

Kleppen

Klepspeling, bij koude motor (max. 35 °C)

Inlaatklep mm 0,15

Uitlaatklep mm 0,30

Klephoek

Inlaatklep ° 19

Uitlaatklep ° 22

Kleptiming zonder klepspeling, bij 3 mm klepopening

Inlaatklep opent ° 5 na BDP

Inlaatklep sluit ° 33 na ODP

Uitlaatklep opent ° 27 vóór ODP

Uitlaatklep sluit ° 5 vóór BDP

Tolerantie °  ± 3

Klepschotel-Ø

Inlaat mm 34

Uitlaat mm 29

Klepsteel-Ø

Inlaat mm 4,966...4,980

Slijtagegrens mm 4,946

Uitlaat mm 4,956..4,970

Slijtagegrens mm 4,936

Randdikte klepschotel

Inlaat mm 1,00 ±0,2

Slijtagegrens mm 0,5

Uitlaat mm 0,9 ± 0,2

Slijtagegrens mm 0,5

Max. slingering van de klepschotel op de 
klepzitting

Inlaat, uitlaat mm 0,035

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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Klepzittingring

Klepzittinghoek

Inlaat ° 45

Uitlaat ° 45

Klepzittingbreedte

Inlaat mm 1,1 ±0,15

Slijtagegrens mm 2,5

Uitlaat mm 1,4 ± 0,15

Slijtagegrens mm 3,0

Buiten-Ø klepzittingring (maat voor frezen 
klepzittingring)

Inlaat mm 33,4 ±0,1

Uitlaat mm 28,4 ±0,1

Klepzittingring-Ø (overmaat +0,2 mm)

Inlaat mm 36,617...36,633

Uitlaat mm 32,134...32,150

Zitting-Ø in cilinderkop (overmaat +0,2 mm)

Inlaat mm 36,500...36,525

Uitlaat mm 32,000...32,025

Klepgeleider

Klepgeleider buiten-Ø mm 12,533...12,544

Boring in cilinderkop mm 12,500...12,518

Passing mm 0,015...0,044

Overmaten

Vevangingsklepgeleider buiten-Ø mm 12,550...12,561

Overmaat klepgeleider buiten-Ø mm 12,733...12,744

Klepgeleider binnen-Ø mm 5,0...5,012

Radiale speling

Inlaat mm 0,020...0,046

Slijtagegrens mm 0,15

Uitlaat mm 0,030...0,056

Slijtagegrens mm 0,17

Klepveer

Vrije veerlengte mm 41,1

Slijtagegrens mm 39,0

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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Tuimelaars

Boring-Ø mm 16,016...16,034

Tuimelaaras-Ø mm 15,973...15,984

Radiale speling mm 0,032...0,061

Slijtagegrens mm 0,1

Axiale speling

min. mm 0,05

max. mm 0,40

Nokkenas

Openingshoek inlaat-/uitlaatnokken ° 300 / 300

Nokoverlap inlaat-/uitlaatnokken ° 109 / 106

Codering Markering in 
stand 4

Lichthoogte inlaatklep mm 9,70 (klepspeling = 0)

Lichthoogte uitlaatklep mm 9,30 (klepspeling = 0)

Nokkenaslager boring-Ø mm 21,02...21,04

Nokkenas-Ø mm 20,97...21,00

Radiale speling mm 0,02...0,07

Slijtagegrens mm 0,15

Flenslagerbreedte mm 15,92...15,95

Nokkenas-lagerbreedte mm 16,0...16,05

Axiale speling mm 0,05...0,13

Slijtagegrens mm 0,25

Klepstoters

Buiten-Ø mm 23,947...23,960

Boring-Ø in cilinderkop mm 24,000...24,021

Radiale speling mm 0,040...0,074

Slijtagegrens mm 0,18

Hulpas

Motorblok boring-Ø
voor/achter mm 25,020...25,041

Hulpas-Ø
voor/achter mm 24,959...24,980

Radiale speling mm 0,040...0,082

Slijtagegrens mm 0,17

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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Krukas

Codering van hoofdlagers en kruktappen op kruk-
wang, voor

zonder verfstreep Ondermaat 0

met verfstreep Ondermaat 1 (-0,25 mm)

Ondermaat 0 (ondermaat 1 = —0,25 mm)

Boring-Ø flenslager mm 64,949...64,969

Flenslager-Ø mm groen: 59,965...59,999

mm geel: 59,979...60,013

Hoofdlagertap-Ø mm groen: 59,939...59,948

mm geel: 59,949...59,958

Radiale speling mm 0,017...0,060

Slijtagegrens mm 0,1

Hoofdlager boring-Ø mm 60,010...60,029

Hoofdlager-Ø mm groen: 55,000...55,039

mm geel: 55,008...55,047

Hoofdlagertap-Ø mm groen: 54,971...54,980

mm geel: 54,981...54,990

Radiale speling mm 0,018...0,066

Slijtagegrens mm 0,13

Flenslagerbreedte mm 24,890...24,940

Lagerbreedte hoofdlagertap mm 25,065...25,098

Axiale speling mm 0,125...0,208

Slijtagegrens mm 0,2

Ondermaat 0 (ondermaat 1 = –0,25 mm)

Hoofdlagertap-Ø mm 47,975...47,991

Lagerbreedte kruktap mm 22,065...22,195

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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Drijfstang

Boring-Ø drijfstanglager mm 51,000...51,013

Drijfstanglager-Ø mm 48,016...48,050

Radiale speling mm 0,025...0,075

Slijtagegrens mm 0,13

Breedte drijfstangvoet mm 21,883...21,935

Axiale speling drijfstang mm 0,130...0,312

Slijtagegrens mm 0,5

Drijfstangoog-Ø mm 22,015...22,025

Radiale speling mm 0,015...0,030

Slijtagegrens mm 0,06

Lengte hart op hart mm 125

Max. parallelliteitsafwijking van de drijf-
stangboringen over een afstand van 
150 mm

mm 0,02

Indeling gewichtsgroepen

Klasse

0 (Verfstip 2 x wit) g 520,0...525,9

1 (Verfstip 2 x blauw) g 526,0...531,9

2 (Verfstip 3 x wit) g 532,0...537,9

3 (Verfstip 3 x geel) g 538,0...543,9

4 (Verfstip 1 x blauw) g 544,0...549,9

Cilinder

Boring-Ø (20 mm van de bovenzijde)

A mm 100,992...101,000

Slijtagegrens mm 101,050

B mm 101,000...101,008

Slijtagegrens mm 101,058

Max. zuigerspeling mm 0,12

Toelaatbare ovaliteit van de cilinder

20 mm van de bovenzijde mm 0,03

100 mm van de bovenzijde mm 0,04

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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Zuiger

Zuiger-Ø (Meetvlak A — zie Zuigers en cilinders controleren)

A mm 100,971...100,983

Slijtagegrens mm 100,895

B mm 100,983...100,995

Slijtagegrens mm 100,905

AB mm 100,979...100,987

Slijtagegrens mm 100,900

Inbouwspeling mm 0,005...0,029

Max. zuigerspeling mm 0,12

Zuigerpenboring-Ø mm 22,005...22,011

Gewichtsklassen + en —

Gewichtsverschil binnen een klasse g 10 (compleet met zuigerpen en zuigerveren)

Inbouwrichting Pijl op zuigerbodem naar uitlaatzijde

Fabrieksfixatie naar uitlaatzijde (zie Zuiger inbou-
wen)

Zuigerveren

Inbouwrichting van de zuigerveren Aanduiding Top naar boven gericht

1e groef

Zuigerveer 
asymmetrisch, gewelfd, ovaal

Hoogte mm 1,170...1,190

Slijtagegrens mm 1,1

Slotspeling mm 0,1...0,3

Slijtagegrens mm 0,8

Flankspeling mm 0,030...0,070

Slijtagegrens mm 0,15

2e groef

Compressieveer

Hoogte mm 1,170...1,190

Slijtagegrens mm 1,1

Slotspeling mm 0,2...0,4

Slijtagegrens mm 0,8

Flankspeling mm 0,030...0,07

Slijtagegrens mm 0,15

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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3e groef

GSF-ring

Hoogte mm 1,97...1,99

Slijtagegrens mm 1,9

Slotspeling mm 0,30...0,55

Slijtagegrens mm 1,20

Flankspeling mm 0,020...0,060

Slijtagegrens mm 0,15

Zuigerpennen

Zuigerpen-Ø mm 21,995...22,000

Slijtagegrens mm 21,960

Boring-Ø in zuiger mm 22,005...22,011

Radiale speling in zuiger mm 0,005...0,016

Slijtagegrens mm 0,070

Technische gegevens 11 Motor R 1150 RT
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Motor-doorsnedetekening
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Smeersysteem
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Koelsysteem
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11 00 050 Motor uit-/inbouwen

11 00 Motor uitbouwen

L Opmerking:
De hulpas, de distributiekettingen, de span-/gelei-
derails en de krukas kunnen alleen worden gede-
monteerd wanneer de motor is uitgebouwd. Alle 
andere componenten kunnen ook worden gede-
monteerd wanneer de motor is ingebouwd.

• Tap de motorolie af.
• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8)

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).

• Breng de standaard, BMW nr. 00 1 520, met 
bussen en bouten, BMW nr. 00 1 529, op de 
motorfiets aan.

• Trek de stekker voor de luchttemperatuursensor 
los.

• Verwijder het luchtfilterdeksel.
• Bouw de luchtinlaat uit.

• Trek de stekker van de NTC-olietemperatuur (1) 
los.

• Trek de stekker van de Hall-sensor (2) los.

e Attentie:
Maak eerst de massakabel en dan de pluskabel los. 
Sluit eerst de pluskabel en vervolgens de massaka-
bel aan.

• Bouw de accu uit.
• Maak de klem van de ontluchting van het krukas-

huis aan de zijde van de motor los met de slang-
klemtang, BMW nr. 17 5 500.

• Maak de slang van de ontluchting van het kruk-
ashuis aan de zijde van de motor los.

• Stekker/lambdasonde (3) losmaken en bekabe-
ling losmaken.

• Stekker/brandstofpompeenheid (4) losmaken 
van het frame.

• Knip de kabelbinders bij de kabelgoot onder de 
accuhouder door.

• Maak de bekabeling op de dynamo los.
• Maak de massaverbinding boven op de motor 

los.
• Maak de oliekoelerleiding, rechts op de motor 

los.
• 4 moeren voor de bevestiging van de accudrager 

aan de motor losdraaien.

00 1 529

R28110060

00 1 520

R22110020

2

1

R22610030

34
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• Bouw de bougieafdekkappen uit.
• Trek de bougiestekker los met de trekker, 

BMW nr. 12 3 520.
• Trek de stekkers voor de inspuitkleppen los.
• Bowdenkabels over de gasklepkoppelbus han-

gen.
• Maak de slangklemmen/gasklephuizen los en 

schuif de inlaatbuizen in het luchtfilterhuis. 
• Maak de massakabel op het gasklephuis, links 

los.
• Trek de stekker voor de gaskleppotentiometer 

los.
• Maak de houder voor de inspuitkleppen los.
• Trek het inspuitklep uit het gasklephuis.
• Gasklepkoppelbus rechts verwijderen.
• Gasklepkoppelbus links met flens verwijderen.
• Voetsteun links verwijderen (a 46.16).
• Maak de bekabeling op de startmotor los.
• Bouw de startmotor uit.
• Trek de kabel op de oliedrukschakelaar los.

• Stekkerverbinding (5) voor de schakelaar van de 
zijstandaard loskoppelen en kabel losmaken.

• Voetsteun rechts verwijderen (a 46.17).
• Uitlaat demonteren.
• Uitlaatspruitstuk verwijderen.

• Stekkerverbinding (6) voor de versnellingsindica-
tor loskoppelen en kabel losmaken.

• Kuipsteunen rechts/links losmaken aan de zijde 
van de motor.

• Verwijder het voorste deksel.
• Oliekoelerleiding losmaken van de motor en de 

oliekoeler.
• Oliekoelerleiding voorzichtig uitbouwen.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.48).

• Maak de remklauw achter los.
• Integral ABS ABS-sensor losmaken van de ach-

terasaandrijving.
• Maak de remleiding op de achtervork los.
• Bevestig de remklauw met een kabelbinder aan 

het achterframe.

• Remleiding (7) losmaken van achterframe.
• Ontluchtingsleiding van het koppelingssysteem 

aan het achterframe links losmaken.
• Bouw de middenstandaard en de zijstandaard 

uit.
• Bouw de afdekkappen op de langsdraagarm uit.
• Schroefdop links verwijderen.
• Draai de bout, rechts los.

e Attentie:
Pas op voor krassen op de langsdraagarm, plak 
hem zo nodig af!

• Trek de as voor de langsdraagarm naar links toe 
los.

R22110030

5

R22210020

6

R22210030

7
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Hulpframe monteren (frame van motor aftillen)
• Bouw het achterwiel uit.
• Maak de hydraulische verstelling voor het veer-

element los.
• Ondersteun de achtervork.
• Onderste schroef van het veerelement tot 

max. 120 °C verwarmen en losdraaien. 
• Bouw het achterveerelement uit.
• Monteer het achterwiel.
• Bouw de bovenste bevestigingsbout en de on-

derste bout van de verbindingsstang (1) motor/
frame uit.

e Attentie:
Bescherm de tankbevestiging met tape tegen kras-
sen!

• Breng het hulpframe, BMW nr. 46 5 630, aan en 
bevestig dit bij het bevestigingspunt voor het 
achterste veerelement (2).

• Haak het hulpframe aan de voorzijde vast bij de 
tankbevestiging (3).

• Lijn het hulpframe t.o.v. de vlakke kanten van de 
tankbevestiging uit, plaats de 
schroefdraadbussen (4) van de verbindings-stan-
gen/frame tegen de aanslag en draai ze vast.

• Het draadeind van het hulpframe door de 
schroefdraadbussen (4) steken en bevestigen.

• Draai de bouten van het achterframe (5) links-/
rechtsvoor los.

• Plaats de adapter (6) in de bevestigingen voor de 
langsdraagarm/het achterframe en bevestig 
deze aan het hulpframe.

• Bout (8) van de onderste veerelementbevestiging 
losdraaien.

• Druk de voorvork voor naar beneden of trek het 
achterframe naar beneden.

e Attentie:
Pas op voor krassen op de langsdraagarm, plak 
hem zo nodig af.

• Beide moeren op de bout (7) tot max. 120 °C 
verwarmen en losdraaien.

• Verwijder de bout (7).
• Bout (8) van de onderste veerelementbevestiging 

aanbrengen.
• Breng het frame iets omhoog en maak de koppe-

lingswerkcilinder los.
• Het frame naar voren toe optillen.
• Versnellingsbak, achtervork, achteras en achter-

wiel gezamenlijk uitbouwen.

R22110040

46 5 630

6

1

2
3

4

5

78
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Hulpframe verwijderen 
(frame op motor plaatsen)

e Attentie:
Op de juiste montageplaats van de componenten 
letten. De kabels, leidingen en bowdenkabels niet 
beschadigen.

• Frame vanaf de voorzijde aanbrengen.
• Bouw de koppelingscilinder in.
• De as van de langsdraagarm licht invetten, vanaf 

links aanbrengen en vastdraaien.
• Bout (8) van de onderste veerelementbevestiging 

losdraaien.
• Druk de voorvork voor naar beneden, resp. trek 

het achterframe naar beneden.

e Attentie:
Pas op voor krassen op de langsdraagarm, plak 
hem zo nodig af!

• Met de pen, BMW nr. 46 5 630, de frameborin-
gen voor vanaf links op één lijn brengen met de 
motorboring, de bout vanaf rechts aanbrengen 
en vastdraaien.

• Bout (8) van de onderste veerelementbevestiging 
aanbrengen.

• De adapter (6) van het hulpframe loskoppelen en 
verwijderen.

• De bouten van het achterframe (5) voor links/
rechts aanbrengen.

• Bouw het hulpframe uit.
• Ondersteun de achtervork.
• Bouw het achterwiel uit.
• Breng het achterveerelement aan.
• Hydraulische verstelling voor het veerelement 

bevestigen.
• Achterwiel met vulring aanbrengen.
• Massakabel onder de accudrager bevestigen.
• Accudrager bevestigen.
• De bekabeling aan de dynamo aanbrengen.
• De klem van de ontluchting van het krukashuis 

aan de zijde van de motor bevestigen met de 
slangklemtang, BMW nr. 17 5 500.

• Verbindingsstang (1) onder aanbrengen.
• Bouten voor bevestiging van het achterframe 

aan de aandrijving aanbrengen.
• Frame en verbindingsstang (1) uitrichten door 

optillen van het achtergedeelte en bevestigen.
• Bouten voor bevestiging van het achterframe 

aan de aandrijving weer verwijderen.

X Aanhaalmoment:
Nemercilinder van de koppeling .................... 9 Nm
As voor de langsdraagarm aan motor rechts 73 Nm
Veerelement aan langsdraagarm .................. 50 Nm
Bout voorframe aan motor............................ 82 Nm
Veerelement aan achterframe....................... 50 Nm
Veerelement aan achtervork
(schroefdraad reinigen + Loctite 243) ........... 58 Nm
Hydraulische veerverstelling aan 
achterframe.................................................. 22 Nm
Achterwiel .................................................. 105 Nm
Verbindingsstang (1) aan frame .................... 58 Nm
Verbindingsstang (1) aan motor
(schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ......... 58 Nm
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11 00 103 Motor demonteren en mon-
teren

11 00 Motor demonteren

• Motorsteun, BMW nr. 11 0 630, bevestigen aan 
motorcarter.

• Monteer de motor op de montageblok.

• Tap de motorolie af.
• Oliefilter verwijderen met 

oliefiltersleutel, BMW nr. 11 4 650.

11 0 630

RS110010

11 4 650

RS110950
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11 12 050 Kleppendeksel uitbouwen

• Draai de bougies los met de bougiesleutel, 
BMW nr. 12 3 510.

e Attentie:
Vang de lekolie op!

• Bouw het kleppendeksel uit.

12 3 510

RS110020
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Motor in de BDP-stand blokkeren

• Verwijder het voorste deksel.
• Plaats de zuiger op het BDP door de snaarpoelie 

te verdraaien.

Ontsteking-BDP
1. Het BDP-merkteken verschijnt en
2. de in- en uitlaatklep van de betreffende cilinder 

zijn gesloten.

• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 
BMW nr. 11 5 640, vastzetten.

L Opmerking:
Motor kan met de blokkeerpen, 
BMW nr. 11 2 650, via de boring in het koppelings-
huis en het motorcarter op het ontstekings-dode 
punt worden vastgezet.

R21110010

11 5 640

RS110461

11 2 650

BD
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11 31 120 Distributiekettingspanners uit- 
en inbouwen

e Attentie:
Verwissel de plunjers van de kettingspanners niet. 
Monteer bij inbouw een nieuwe pakkingring.

Montagevoorschrift distributiekettingspanner

e Attentie:
Als deze volgorde niet wordt aangehouden, kan de 
plunjer van de linker kettingspanner in de distributie-
kettingschacht vallen.

Uitbouwen:
• Bouw de distributiekettingspanners uit en neem 

vervolgens het nokkenastandwiel van de nokke-
nas.

Inbouwen:
• Monteer eerst het nokkenastandwiel en bouw 

vervolgens de distributiekettingspanners in.

X Aanhaalmoment:
Kettingspanner............................................. 32 Nm

RS110060
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11 33 Tuimelaarblok uit-/inbouwen

• Verwijder het deksel voor het nokkenastandwiel.

L Opmerking:
Wanneer het losgemaakte nokkenastandwiel (1) niet 
wordt verwijderd, dan moet het gepositioneerd en 
tegen in het motorblok vallen beveiligd worden (bijv. 
met kabelbinders).

• Maak, resp. druk het nokkenastandwiel los.

L Opmerking:
Verwijder de tuimelaarblok samen met de cilinder-
kop als er geen werkzaamheden aan de tuimelaar-
blok worden verricht.

• Verwijder de tuimelaarblok.
• Borg de tuimelaars met een elastiekje (2).
• Monteer de tuimelaarblok (a 11.58).

S110110

M6 x 60

M6 x 30

M6 x 30

M6 x 30

2

1

RS110051
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11 33 280 Tuimelaarblok demonteren/
monteren

• Verwijder de lagerkap.
• Steek een passende pen in de opening (pijl) van 

de tuimelaaras en trek de assen met een heen-
en-weer-draaiende beweging uit de tuimelaar-
blok.

e Attentie:
Verwissel de tuimelaarassen en stoterstangen niet.

• Verwijder de stoterstangen.

RS110080

M
8 

x 
40

M
8 

x 
40

M
8 

x 
30
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• Verwijder de nokkenas-lagerkap (1).
• Verwijder de nokkenas met de lagering (2).

e Attentie:
Verwissel de klepstoters niet.

• Bouw de klepstoters uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

e Attentie:
Let op de montagerichting van de nokkenas-lager-
kap (3). De uitsparingen voor de tuimelaars moeten 
in één lijn liggen met de bevestigingsboorgaten.

L Opmerking:
Druk de stoterstangen in de kogelcups van de tui-
melaars, zet beide tuimelaars vast met een stuk 
elastiek om de stoterstangen te fixeren.

X Aanhaalmoment:
M 8 bout deksel tuimelaaraslager
.................................................................... 18 Nm
M 8 bout deksel nokkenaslager ................... 15 Nm

• Stel de axiale speling in op de minimale speling 
door het verschuiven van de lagering.

Axiale tuimelaarspeling:
min. ..........................................................0,05 mm
max. .........................................................0,40 mm

RS110090

3

1

M
8 

x 
65

2

RS110100
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11 12 090 Cilinderkop uitbouwen

RS110110

M6 x 30

M6 x 30
M6 x 30

M10 x 70
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11 12 232 Cilinderkop demonteren, con-
troleren, repareren, monteren

11 34 Kleppen uit- en inbouwen

e Attentie:
Pas op voor krassen op het cilinderkop-pasvlak. 
Plaats de kap op een schone en krasvrije onder-
grond.

• Plaats de klepveerspanner, BMW nr. 11 5 690, 
op de cilinderkop.

• Span de klepveren voor.
• Door lichte tik op de klepschotel de klepspie-ke-

gel van veerschotel losmaken.
• Verwijder de klepspieën.
• Hef de spanning op de klepveren op.
• Bouw de bovenste en onderste klepveerscho-

tels, de klepveren en kleppen uit.

11 34  Klepsteelcups uitbouwen

L Opmerking:
Wanneer een klep wordt gedemonteerd moet de 
klepsteelafdichting worden vervangen.

• Trek de klepsteelcup m.b.v. de tang, 
BMW nr. 11 1 250, los.

RS110130

11 5 690

11 1 250
11.28



Kleppen op slijtage controleren
• Maak de kleppen vrij van koolresten.
• Klepmaten controleren (a 11.6).

Klepzittingring bewerken

e Attentie:
Breedte (B) en diameter (D) van de klepzittingring 
moeten bij de bewerking beslist worden aangehou-
den (a 11.7).

Cilinderkop controleren en repareren
• Verwijder verbrandingsresten uit de verbran-

dingskamer.
• Controleer het pakkingvlak op beschadigingen/

vervorming en vlak de kop indien nodig.

Cilinderkop vlakken: ............max. 0,2 mm vlakken

Klepgeleider op slijtage controleren
• Boring klepgeleiders controleren (a 11.7).

RS110890

B

D
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Klepgeleiders vervangen

e Attentie:
Draag veiligheidshandschoenen als er met ver-
warmde delen wordt gewerkt.

• Verwarm de cilinderkop in een oven langzaam en 
gelijkmatig tot 200 °C.

• Tik de klepgeleiders met behulp van de door-
slagpen Ø 5 mm, BMW nr. 11 5 674, vanuit de 
verbrandingskamer uit de cilinderkop.

• Laat de cilinderkop afkoelen tot kamertempera-
tuur (ca. 20 °C).

• Controleer de boring voor de klepgeleider op:
– wrijvingsslijtage,
– coniciteit en
– maatnauwkeurigheid in het H7-tolerantiegebied 

(12,500...12,518 mm).

L Opmerking:
De klepgeleiders worden met een perspassing van 
0,015...0,044 mm in de cilinderkop aangebracht.

De boring voor de klepgeleider is onbeschadigd, 
maar iets groter dan het 12,5 H7-tolerantiege-
bied.
• Monteer een overmaat-klepgeleider van 

12,550...12,561 mm.

De boring voor de klepgeleider is beschadigd of 
wijkt qua maatvoering af van het 12,5 H7-toleran-
tiegebied.
• Overmaat-klepgeleider 

12,7 u6 (12,733...12,744 mm) gebruiken.

Reparatiemethode 1 – ruim de boring
(Boring beschadigd of wijkt qua maatvoering af) 
• Meet de buitendiameter van de klepgeleider op 

met een micrometer.
• Ruim de boring m.b.v. van ruimer Ø12,7 H7 mm 

(12,700...12,718 mm) uit.

Reparatiemethode 2 – klepgeleider afdraaien (Bo-
ring mag niet beschadigd zijn)
• Meet de werkelijke diameter van de boring op 

met een binnenmicrometer.
• Bereken de buitendiameter van de klepgeleider:
Richtmaat Ø van de klepgeleider = Ø boring + per-
spassing (0,015...0,044 mm).
• Overmaat-klepgeleider 12,7 u6 

(12,733...12,744 mm) gebruiken.
• Draai de overmaat-klepgeleider af tot de bere-

kende maat.

• Verwarm de cilinderkop in een oven langzaam tot 
200 °C.

• Dompel de klepgeleider in vloeibare slijptalk.
• Koel de klepgeleider met ijs af.

e Attentie:
De temperatuur moet vlak voor het inpersen –40 °C 
bedragen.

• Leg de verwarmde cilinderkop vlak op de werk-
bank o.i.d.

• De onderkoelde klepgeleider op de slagstempel
Ø 5 mm, BMW nr. 11 5 673, aanbrengen.

• Tik de klepgeleiders direct na elkaar snel in de ci-
linderkop.

• Laat de cilinderkop tot op kamertemperatuur af-
koelen, ca. 20 °C.

• Controleer de binnendiameter van de klepgelei-
der.

L Opmerking:
Overmaat-klepgeleiders worden geproduceerd met 
een binnendiameter van 5,01 H7 mm. 
In de meeste gevallen ligt de diameter van de boring 
na het monteren van de klepgeleider in het 
5,00 H7 mm-tolerantiegebied. 
Ruim de boring als hij te nauw is.
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11 34 Klep en klepsteelcup inbouwen

L Opmerking:
Wanneer een klep wordt gedemonteerd moet de 
klepsteelafdichting worden vervangen.

• Druk de klep met de ingeoliede klepsteel in de 
klepgeleider.

• Schuif een kort stukje krimpkous (pijl) op het 
klepsteeluiteinde.

• Monteer de klepsteelcup met behulp van de 
slagstempel 
Ø 5 mm, BMW nr. 11 5 602.

e Attentie:
Verwijder de krimpkous!

• Plaats de onderste veerschotel, de klepveer en 
de bovenste veerschotel op de klep. 

• Klepveren met klepveerspanner, 
BMW nr. 11 5 690, samenspannen. 

L Opmerking:
Klepspieën met vet (vereenvoudiging van de monta-
ge) inschuiven.

e Attentie:
Zorg ervoor dat de klepspieën correct in de klep-
steelgroeven worden gemonteerd.

• Hef de spanning op de klepveren op.
• Controleer de kleppen op lekkage.

11 5 690

RS110160

11 5 602
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11 11 120 De cilinder uitbouwen.

• Draai de scharnierbouten (1) voor de geleiderails 
los.

e Attentie:
Tijdens het verwijderen van de cilinder erop letten 
dat de zuiger niet tegen het motorblok slaat.

• Draai de bevestigingsbouten van de cilinder los 
en trek de cilinder los.

11 25 000 Zuiger uitbouwen/demonteren

e Attentie:
Verwissel de zuiger, zuigerpen en zuigerveren niet.

• Verwijder beide borgveren van de zuigerpen.
• Druk de zuigerpen met de hand los.
• Verwijder de zuiger.
• Neem de zuigerveren voorzichtig met een zui-

gerverentang van de zuiger.
• Verwijder olieaanslag op de zuigerbodem en rei-

nig de zuiger.

RS110170

1
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11 25 Zuiger en cilinder controleren

Referentietemperatuur voor maten: ...........20 �C

Meet de cilinderboring met de binnenpasser 20 mm 
en 100 mm van boven af en haaks op de richting 
van de zuigerbout (a 11.10).

Meetvlak A: ...................................................6 mm
Zuigermaten (a 11.11).

• Plaats de zuigerveren in de cilinder.

• Slotspeling van de zuigerveer vaststellen met be-
hulp van een voelermaat (a 11.11).

11 25 Zuiger monteren

L Opmerking:
Het slot van de expander ca. 180° t.o.v. het slot van 
de olieschraapveer plaatsen.
Het opschrift „TOP” moet naar boven gericht zijn.

• Monteer de zuigerveren voorzichtig m.b.v. de 
zuigerveertang op de zuiger in de onderstaande 
volgorde: 
3e groef - GSR-zuigerveer
2e groef - Compressieveer 
1e groef - Zuigerveer asymmetrisch, gewelfd, ovaal
(a 11.11).

RS110180

1
0
0

2
0

RS110970

A

RS110200

R21110050
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11 24 030 Drijfstang uit-/inbouwen

• Draai de krukas in de BDP-stand.
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, vastzetten.

e Attentie:
Verwissel de drijfstangen en lagerschalen niet.
Montagepositie van de drijfstang met bijv. een vilt-
stift markeren.

• Bouw de drijfstang uit.

L Opmerking:
De drijfstangen kunnen ook worden uit- en inge-
bouwd als de krukas is uitgebouwd.

e Attentie:
Smeer de lagerschalen in met olie. Monteer drijf-
stangbouten slechts eenmaal.

• Bouw de drijfstang in.
• Drijfstangbouten met de hand inschroeven en met in 

de handel verkrijgbare verdraaiingshoekmeter of ver-
draaiingshoekmeter, BMW nr. 11 2 500, vasttrekken.

L Opmerking:
Let bij verdraaiingshoekmeter, BMW nr. 11 2 500, 
op even lange verlengingen. 
Met 3/8“-vierkant-dopsleutel werken.

X Aanhaalmoment:
Drijfstangbouten ingeolied
Samenvoegmoment ..................................... 20 Nm
Verdraaiingshoek .............................................. 80°

11 5 640
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11 11 045 Dynamodragerdeksel bij inge-
bouwde motor uit-/inbouwen

e Attentie:
Maak de massakabel los van de accu! 
Isoleer de massakabel!

• Tap de motorolie af.
• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Steunen voor bekledingspanelen losmaken van 

het dynamodragerdeksel.
• Uitlaat losmaken.
• Uitlaatspruitstuk losmaken.
• Maak de oliekoelerleiding op de motor los.
• Trek de stekker van de Hall-generator los.
• Startmotor losmaken.
• Zo nodig claxon losmaken.
• Maak het voorveerelement los.

• Maak de dynamo los.
• Verwijder de poly-V-riem.
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, vastzetten.
• Bouw de snaarpoelie (1) uit.

L Opmerking:
Als het dynamodragerdeksel compleet wordt uitge-
bouwd, moet de Hall-generator (2) ingebouwd blij-
ven.

• Bouw de Hall-generator (2) uit.
• Langsgeleidearm naar boven draaien.
• Bouw het dynamodragerdeksel (3) uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
• Geleidehuls, BMW nr. 11 5 680, op de krukas 

aanbrengen.
• Smeer het schone en vetvrije pakkingvlak (pijl) in 

met 3-Bond 1209. 
• Monteer het dynamodragerdeksel.

X Aanhaalmoment:
M 8 bout ...................................................... 20 Nm
M 6 bout ........................................................ 9 Nm

R22110050
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11 11 Bouw het dynamodragerdeksel 
uit 

• Maak de dynamo los.
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, vastzetten.
• Bouw de snaarpoelie (1) uit.

L Opmerking:
Als het dynamodragerdeksel compleet wordt uitge-
bouwd, moet de Hall-generator (2) ingebouwd blij-
ven.

• Bouw de Hall-generator (2) uit.
• Bouw het dynamodragerdeksel (3) uit.

11 11 047 Keerring van dynamo-
draagdeksel vervangen

• Wip de keerring voorzichtig los met een schroe-
vendraaier.

L Opmerking:
Druk de nieuwe keerring over de afgeschuinde zijde 
van de geleidehuls, vorm hem voor en trek hem 
weer los.

• Tik de nieuwe keerring met behulp van de slag-
stempel en de geleidehuls, BMW nr. 11 5 680, 
in.
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11 31 Hulpasaandrijving uitbouwen

• Breng de merktekens (pijlen) van de kettingtand-
wielen met elkaar in lijn.

• Maak de koelolieleiding (1) los en klap deze naar 
voren.

• Bouw de kettingspanner (2) uit.
• Bouw de kettingspanrail (3) uit.
• Bouw de kettinggeleiderail (4) uit.
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, vastzetten.
• Draai de bout (5) van het kettingtandwiel los.
• Kettingtandwiel (6) en distributieketting (7) uit-

bouwen.
• Verwijder eventueel het kettingtandwiel (8).
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11 41 000 Oliepomp uitbouwen

• Bouw het oliepompdeksel (1) uit.

e Attentie:
Let op de montagestand van de op elkaar ingelopen 
onderdelen.

• Trek de oliepomp (2) compleet met koelolielei-
ding (3) los en demonteer hem.
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11 11 Krukaskeerring uitbouwen (motor 
ingebouwd)

• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 
BMW nr. 11 5 640, vastzetten.

• Bouw de koppeling uit. 

e Attentie:
Afdichtvlakken van huis en krukas niet beschadigen.

• Wip de keerring voorzichtig los met een schroe-
vendraaier.

L Opmerking:
Bij demontage van het carter kunnen de keerringen 
verwijderd worden.

• Stoot de keerring met de pen, 
BMW nr. 00 8 583, voorzichtig door.

• Schroef de trekstang, BMW nr. 00 8 581, in de 
doorgestoten keerring en trek de keerring m.b.v. 
het slaggewicht, BMW nr. 00 8 582, los.
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11 11 Motorblok demonteren

• Draai de motor in de zijstand.
• Draai de bouten aan de rechterzijde los.
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• Draai de motor in de zijstand.
• Draai de bouten aan de linkerzijde los.
• Verwijder het bovenste deel van het motorblok.
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11 21 Krukas, hulpas, span- en geleide-
rails distributieketting uitbouwen

S110050
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11 41 Olieaanzuigzeef uit-/inbouwen

e Attentie:
Erop letten dat de O-ring gemonteerd en niet be-
schadigd is.

X Aanhaalmoment:
M 6 bout ...................................................... 10 Nm

11 11 043 Oliepeilglas vervangen

• Steek een grote schroevendraaier door het 
kunststof en wip het oliepeilglas los.

• Ontvet de zitting van het oliepeilglas met een ver-
dunning.

• Smeer het afdichtvlak van het oliepeilglas in met 
bandenmontagepasta en tik het met een slag-
stempel, BMW nr. 00 5 550, op zijn plaats.

17 21 Oliethermostaat uit-/inbouwen

• Oliekoelerleiding van kuipsteun losmaken.
• De aansluiting van de oliekoelerleiding op het 

motorblok losmaken.
• Steunplaat (1), regelelement (2) en veer (3) verwij-

deren.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

X Aanhaalmoment:
M 6 bout ........................................................ 9 Nm

11 24 043 Drijfstangen uitbouwen

• Span de krukas in een bankschroef met alumini-
um spanplaten.

e Attentie:
Verwissel de drijfstangen niet.

• Bouw de drijfstang uit.

11 24 Drijfstangen controleren 

• Drijfstangmaten controleren (a 11.10).

e Attentie:
Geprogrammeerd gebroken drijfstangen mogen 
niet worden gericht – kans op breuk!

S110060 S110070
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11 21 Krukaslagerspeling meten

Krukaslagerspeling meten
• Meet de hoofdlagertappen op twee haaks op el-

kaar staande vlakken A en B op m.b.v. een bui-
tenmicrometer.

• Meetwaarden invoeren in het meetprotocol 
(a 11.9).

e Attentie:
De krukas kan alleen in ondermaat 0 worden bijge-
slepen. Hierna moet de krukas weer worden gehard 
en afgewerkt. Markering van de ondermaat door 
verfstreep op krukwang voor (a 11.9). Indien la-
gerschalen vervangen moeten worden, op de kleur-
markering aan de kruktappen en de drijfstangen 
letten.

RS110310
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Bouw de hoofdlagers in
• Monteer ter centrering de scharnierpen (1) van 

de spanrail/geleiderail.
• M 8 en M 10 bevestigingsbouten motorblok aan-

trekken.

X Aanhaalmoment/vastdraaivolgorde:
1. M 10 bout (geölied) aandraaien met moment-

sleutel .................. 25 Nm
Draaihoek.................. 90°

2. M 8 bout (geölied) .................................... 22 Nm

• Meet de krukaslagers aan voor- en achterzijde 
op in de belastingsrichting.

• Meetwaarden invoeren in het meetprotocol en 
de speling in het krukaslager vaststellen 
(a 11.9).

Axiale lagerspeling meten
• Plaats de krukas in het motorblok.
• Monteer ter centrering de scharnierpen (1) van 

de spanrail/geleiderail.
• Draai de bevestigingsbouten van het motorblok 

vast.

• Meetinrichting, BMW nr. 00 2 500, met klokmi-
crometer, BMW nr. 00 2 510, in draadgat voor 
dynamodragerdeksel vastdraaien.

• Krukas axiaal heen en weer bewegen en de spe-
ling afmeten van de klokmicrometer (a 11.9).
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11 24 Drijfstang-lagerspeling meten

• Meet de kruktappen van de krukas met een mi-
crometer in drukrichting en 90° verdraaid.

• Breng de lagerschalen en de lagerkappen aan.
• Drijfstangbouten aantrekken met de draaihoek-

meter, BMW nr. 11 2 500.

X Aanhaalmoment:
Drijfstangbouten ingeolied
Samenvoegmoment ..................................... 20 Nm
Verdraaiingshoek .............................................. 80°

• Meet de binnendiameter van de drijfstanglagers 
in drukrichting op m.b.v. een binnenmicrometer.

• Meetwaarden invoeren in het meetprotocol en 
de drijfstangspeling vaststellen (a 11.10).
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11 00 103 Motor monteren

11 24 030 Drijfstang inbouwen

• Span de krukas in een bankschroef met alumini-
um spanplaten.

e Attentie:
Smeer de lagerschalen in met olie! 
Verwissel de drijfstangen en lagerschalen niet. 
Vervang de drijfstangbouten altijd.
Montagepositie van de drijfstang met bijv. een vilt-
stift markeren.

• Geöliede drijfstangbouten met de hand in-
schroeven en met verdraaiingshoekmeter, 
BMW nr. 11 2 500, vasttrekken.

X Aanhaalmoment:
Drijfstangbouten (geolied)
Samenvoegmoment ..................................... 20 Nm
Verdraaiingshoek .............................................. 80°

RS110370
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11 21 Krukas inbouwen

e Attentie:
Smeer de lagerschalen in met olie!

11 31 Span- en geleiderail distributie-
ketting inbouwen

• Dicht de scharnierpen van de spanrail/geleiderail 
aan de koppelingszijde (pijl) af met 3-Bond 1209.

• Monteer de scharnierbout (1) voor de ketting-
spanrail met een nieuwe pakkingring en draai 
hem vast.

X Aanhaalmoment:
Scharnierbout voor kettinggeleiderail ........... 18 Nm

11 31 Hulpas/distributiekettingen inbou-
wen

• De hulpas zodanig inbouwen dat het paspengat 
van de hulpas (2) in de richting van de krukas in 
lijn ligt met het scheidingsvlak van het blok.

e Attentie:
De distributiekettingen (3) moeten goed op de ket-
tingtandwielen van de hulpas liggen.
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11 00 Motorblok monteren

• Smeer de schone en vetvrije pakkingvlakken (pijl) 
in met 3-Bond 1209.

• Maak de distributieketting met een elastiek (1) 
vast aan de span- en geleiderail.
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• Zet de motorblokhelften vast op elkaar m.b.v. de 
bevestingingsbouten.

X Aanhaalmoment/vastdraaivolgorde:
1. M 10 bout (geölied) aandraaien met moment-

sleutel ................... 25 Nm
Verdraaiingshoek ....... 90°

2. M 8 bout (geolied) .................................... 22 Nm
3. M 6 bout .................................................... 9 Nm
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11 11 Krukaskeerringen inbouwen
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11 11 Keerring krukaszijde inbouwen
• Vorm de afdichtlip van de keerring voorzichtig 

met de hand (1) voor.
• Smeer het afdicht-/loopvlak van de keerring in 

met olie.
• Keerring met gesloten zijde naar koppeling ge-

richt over geleidehuls, BMW nr. 11 5 702, op 
huls, BMW nr. 11 5 703, steken (2).

• Geleidehuls verwijderen (3).
• Huls samen met keerring op krukas steken (4).
• Keerring met slagstempel, BMW nr. 11 5 701, 

samen met de huls intikken (5).
• Huls verwijderen (6).

11 11 Keerring aan de zijde van het koppelings-
huis inbouwen 
• Vorm de afdichtlip van de keerring voorzichtig 

met de hand (7) voor.
• Smeer het afdicht-/loopvlak van de keerring in 

met olie.
• Keerring met gesloten zijde naar de koppeling 

gericht over de geleidehuls, BMW nr. 11 5 662, 
op de slagstempel, BMW nr. 11 5 661, met 
greepstuk, 
BMW nr. 00 5 500, steken (8).

• Geleidehuls verwijderen (9).
• Keerring met slagstempel intikken (10).
11.52



21 21 105 Koppelingshuis inbouwen

e Attentie:
Gebruik voor het huis en het deksel altijd nieuwe 
bouten.

• Bouw het koppelingshuis zo in, dat de boring in 
het koppelingshuis (1) over de paspen op de kru-
kas (2) valt.

• Zet het koppelingshuis m.b.v. het blokkeerge-
reedschap, BMW nr. 11 5 640, vast. 

• Breng alle bouten met de hand aan en draai ze 
vast.

X Aanhaalmoment:
Koppelingshuis aan krukas 
(schroefdraad licht geölied) .......................... 40 Nm 
Draaihoek ......................................................... 32°
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11 41 000 Oliepomp inbouwen

e Attentie:
Smeer de glijvlakken in met olie!

• Plaats de buitenrotor (1) van de oliepomp in het 
pomphuis.

e Attentie:
Monteer uitsluitend een in goede staat verkerende 
O-ring (3).

• Breng het oliepomphuis incl. de 
koelolieleiding (2) aan.

• Schijfveer (4), buitenrotor (5) en binnenrotor (6) 
van de oliepomp aanbrengen.

e Attentie:
Let op de verschillende boutlengtes.

• Zet het oliepompdeksel (7) vast met de bouten.

X Aanhaalmoment:
M 6 bout ........................................................ 9 Nm
Overdrukklep................................................ 42 Nm
Oliedrukschakelaar....................................... 30 Nm
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11 31 Hulpasaandrijving inbouwen

e Attentie:
Afstelling uitvoeren aan de hand van het afstelvoor-
schrift (a 11.60).

• Breng het merkteken op de krukas in lijn met dat 
op de hulpas.

• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 
BMW nr. 11 5 640, vastzetten.

• Monteer het kettingtandwiel (1).
• Aandrijfasketting met kettingtandwiel (2) inbou-

wen.
• Monteer de kettingeleiderail (3) en borg hem met 

de borgveren.
• Monteer de kettingspanrail (4) en borg hem.
• Monteer het kettingspannerhuis (5) met de plun-

jer en de veer.

e Attentie:
Monteer nieuwe pakkingringen.

• Zet de koelolieleiding (6) vast.

X Aanhaalmoment:
M 6 bout (7).................................................... 9 Nm
M 6 bout ..................................................... 10 Nm
Banjobout koelolieleiding
met oliebeluchtingsventiel ............................ 25 Nm
Bevestigingsbout kettingtandwiel ................. 70 Nm
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11 25 000 Zuigers inbouwen

e Attentie:
Bouw de zuigers en cilinders slechts paarsgewijs in. 
Verwissel de zuigers en zuigerpennen niet!

• Draai het slot van de olieschraapveer (pijl) naar 
boven.

• Monteer het slot van de overige zuigerveren tel-
kens 120° versprongen.

Fabrieksfixatie X = inbouw op uitlaatzijde.

e Attentie:
Let erop dat de borgveren voor de zuigerpennen 
correct worden gemonteerd! 
Smeer de glijvlakken in met olie! 
Bouw in één motor alleen zuigers van dezelfde ge-
wichtsklasse in.

Codering: .....................................................+ of —
(a 11.11)

Codering zuigermaat:
Zuigerbodem A, B, AB (naar keuze voor A- of B-ci-
linder), en cilinder A, B.

R21110060
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11 11 120 Cilinder monteren

• Breng op de schone en vetvrije pakkingvlakken 
van de cilinder (pijl) 3-Bond 1209 aan.

• Smeer de cilinderwand in met olie.
• Span de zuigerveren met de zuigerveerspan-

band, BMW nr. 11 2 900.
• Bouw de cilinder in en voer tegelijkertijd de dis-

tributieketting en de span- en geleiderail door de 
distributiekettingschacht.

• Zet de cilinder vast.
• Monteer de scharnierbouten van de kettinggelei-

derail (1) met nieuwe pakkingringen en draai ze 
vast.

• Monteer het kettingtandwiel.

X Aanhaalmoment/vastdraaivolgorde:
1. M 8 bout .................................................. 20 Nm
2. M 6 bout .................................................... 9 Nm
3. Scharnierbout voor kettinggeleiderail........... 18 Nm

11 2 900
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11 12 090 Cilinderkop monteren

• Monteer de cilinderkoppakking.
• Schuif de cilinderkop over de tapeinden/schuif 

het uitgelijnde en vastgezette 
nokkenastandwiel (1) met de distributieketting 
door de kettingschacht.

• Monteer de tuimelaarblok (2).

e Attentie:
De borst (pijl) van de cilinderkopmoeren moet naar 
de cilinderkop gericht zijn.

• Zet de cilinderkop vast.

X Aanhaalmoment/vastdraaivolgorde:
1. Cilinderkopmoeren (ingeolied), kruislings 

aantrekken
1.1 Alle moeren vastdraaien ......................... 20 Nm
1.2 Alle moeren met een verdraaiingshoek 

vastdraaien.................................................. 90°
1.3 Alle moeren met een verdraaiingshoek 

vastdraaien.................................................. 90°
2. M 10 bout .............................................. 40 Nm
3. M 6 bout .................................................. 9 Nm

X Aanhaalmoment: 
Na 1.000 km cilinderkopmoeren kruislings aan-
draaien:
1. Eén moer losdraaien
2. Moer met momentsleutel vastdraaien...... 20 Nm
3. Moer met verdraaiingshoek vastdraaien ..... 180°
4. M 10 bout losdraaien/vastdraaien ........... 40 Nm

• Plaats het nokkenastandwiel op de nokkenas 
aan de hand van het afstelvoorschrift.

• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 
BMW nr. 11 5 640, vastzetten.

• Draai de bout van het nokkenastandwiel vast.
• Druk het nokkenastandwiel aan de linkerzijde 

met een pen in de nokkenas en plaats de zuiger 
van de linker cilinder in het BDP.

• Plaats het nokkenastandwiel op de nokkenas 
aan de hand van het afstelvoorschrift.

• Draai de bout van het nokkenastandwiel vast.
• Bouw de kettingspanner in.
• Controleer het merkteken op de nokkenastand-

wielen a.d.h.v. het afstelvoorschrift. 

X Aanhaalmoment:
Kettingspanner............................................. 32 Nm
Schroefbevestiging nokkenastandwiel ......... 65 Nm
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11 34 004 Klepspeling afstellen

• Plaats de zuiger in het BDP.
• Meet de klepspeling met een voelermaat.
• Corrigeer de klepspeling met de klepsteelbout 

en borg de klepsteelbout.

Klepspeling bij koude motor
(max. 35�C): 
Inlaat .........................................................0,15 mm
Uitlaat........................................................0,30 mm

X Aanhaalmoment:
Contramoer .................................................... 8 Nm

• Klepspeling controleren, het voelermaatje moet 
met een lichte weerstand tussen de klepsteel en 
de stelbout kunnen worden getrokken.

RS110980
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11 12 057 Cilinderkop rechts inbouwen

Afstelvoorschrift

e Attentie:
Begin bij het monteren altijd met de rechter cilinder.

Rechtercilinder = zuiger in BDP van de compres-
sieslag: 
De merktekens (pijlen) op het kettingtandwiel/hul-
pas en het kettingtandwiel/krukas staan in lijn met 
elkaar.

• Blokkeer de zuiger in het BDP van de compres-
sieslag door de blokkeerpen, BMW nr. 11 2 650, 
in de boring van het koppelingshuis en het mo-
torblok te steken.

L Opmerking:
Bij een ingebouwde motor met klokmicrometer-
steun, BMW nr. 00 2 650, en klokmicrometer, 
BMW nr. 00 2 510, BDP instellen.

Rechtercilinder = zuiger in BDP van de compres-
sieslag.
De paspen (pijl) op het rechter nokkenastandwiel is 
naar beneden gericht.
Merkteken (pijl) en tandpunt van rechter nokken-
astandwiel staan precies in lijn met merkteken X op 
de tuimelaarblok.

• Controleer de afstelling nogmaals nadat de ket-
tingspanner is ingebouwd.

S110120

S110140

X
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11 12 055 Linker cilinderkop inbouwen

Afstelvoorschrift

e Attentie:
Begin bij de montage altijd met de rechter cilinder.

Linkercilinder = in ontstekings-dode punt: markerin-
gen (pijlen) op kettingtandwiel/krukas wijzen naar 
beneden.

• Blokkeer de zuiger in het BDP van de compres-
sieslag door de blokkeerpen, BMW nr. 11 2 650, 
in de boring van het koppelingshuis en het mo-
torblok te steken.

L Opmerking:
Bij een ingebouwde motor met klokmicrometer-
steun, BMW nr. 00 2 650, en klokmicrometer, 
BMW nr. 00 2 510, BDP instellen.

Linker cilinder = in het BDP van de compressieslag.
De paspen (pijl) van het linker nokkenastandwiel 
moet naar boven gericht zijn.
Merkteken (pijl) en tandpunt van linker 
nokkenastandwiel staan precies in lijn met merkte-
ken X op de tuimelaarblok.

• Controleer de afstelling nogmaals nadat de ket-
tingspanner is ingebouwd.

RS110963

S110150

X
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• De dop met een in perfecte staat verkerende O-
ring monteren.

X Aanhaalmoment:
M 6 bout ........................................................ 9 Nm

• Corrigeer zo nodig de axiale speling door het 
verschuiven van de lagering.

Axiale speling tuimelaars:
min............................................................0,05 mm
max. ..........................................................0,40 mm

e Attentie:
Let op de juiste montage van de pakkingen! De pak-
kingen en de pakkingvlakken moeten olie- en vetvrij 
zijn.

e Attentie:
Let op de juiste montage van de pakkingen! De pak-
kingen en de pakkingvlakken moeten olie- en vetvrij 
zijn.

• Monteer het kleppendeksel.

X Aanhaalmoment:
Kleppendekselbout ........................................ 8 Nm

• Schroef de inlaatkelken vast.

X Aanhaalmoment:
M 6 bout ....................................................... 9 Nm

RS110050

RS110100

RS110940

RS110440
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11 11 045 Dynamodragerdeksel inbou-
wen

• Plaats de geleidehuls, BMW nr. 11 5 680, op de 
krukas.

• Smeer het schone en vetvrije pakkingvlak (pijl) in 
met 3-Bond 1209. 

• Monteer het dynamodragerdeksel.

X Aanhaalmoment:
M 8 bout ...................................................... 20 Nm
M 6 bout ........................................................ 9 Nm

12 11 Hall-generator/poelie inbouwen

• Monteer de Hall-generator (1).
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, vastzetten.
• Zet de rotor (2) van de Hall-generator m.b.v. 

Loctite secondenlijm vast aan de 
poly-V-riempoelie (3).

e Attentie:
Fixering (4) aan de rotor van de Hall-generator in de 
richting van de groef/krukas (5) inbouwen.

• Monteer de poly-V-riempoelie.

X Aanhaalmoment:
Bevestigingsbout voor riempoelie ................ 50 Nm

4

11 5 680

S110090

11 5 640
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12 11 004 Ontstekingstijdstip afstellen

L Opmerking:
Bij ingebouwde motor.

• Met blokkeerpen, BMW nr. 11 2 650, koppe-
lingshuis vastzetten.

• Sluit de BMW MoDiTeC m.b.v. de adapterkabel 
aan op de Hall-generator.

• Voer de afstelling uit aan de hand van de gege-
vens op de tester.

• Verwijder de blokkeerpen.

11 2 650

RS110461
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12 31 Dynamo inbouwen

• Bouw de dynamo in.
• Poly-V-riem afstellen aan de hand van het afstel-

voorschrift (a 11.66).

R22120020
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Afstelvoorschrift poly-V-riem
Inbouwvoorschrift poly-V-riem:

• Poly-V-riem aanbrengen, lichtjes opspannen en 
de motor een omwenteling draaien en de snaar 
ontspannen.

• De poly-V-riem aan de hand van het opspan-
voorschrift opspannen.

Spanvoorschrift poly-V-riem:
1 De moer (2) losdraaien en de 

spanmoer, BMW nr. 12 3 551, opdraaien.
2 De dynamobevestigngsbouten (3, 4) losdraaien
3 De spanmoer, BMW nr. 12 3 551, met een mo-

mentsleutel vastdraaien en vasthouden.
4 Draai de bovenste bevestigingsmoer (4) vast. 

Ontspan de stelbout.
5 Draai de bouten en moeren vast. 

• Het voorste deksel (1) monteren.

X Aanhaalmoment:
Voorspanning poly-V-riem.............................. 8 Nm
Dynamo
aan deksel van dynamodrager...................... 20 Nm

12 3 551

RS2000181
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• Zet het oliefilter m.b.v. de oliefiltersleutel, 
BMW nr. 11 4 650, vast.

• Breng de olieaftapplug met een nieuwe afdicht-
ring aan.

X Aanhaalmoment:
Oliefilter (pakkingvlak dun ingeolied) ............ 11 Nm
Olieaftapplug................................................ 32 Nm

• Monteer de bougies m.b.v. de bougiesleutel, 
BMW nr. 12 3 510.

X Aanhaalmoment:
Bougie NGK BKR 7 EKC.............................. 25 Nm

11 00 050 Motor inbouwen

L Opmerking:
Integral ABS Wacht na het aanzetten van het con-
tact altijd de zelfdiagnose van het BMW Integral ABS 
af. Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

• Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde 
van het demonteren (a 11.16).

• Stationair toerental en synchronisatie gasklep-
pen controleren/afstellen (a 00.59).

11 4 650

RS110950

12 3 510

RS000010
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12
Technische gegevens 12 Elektrische installatie van 
de motor R 1150 RT

Startmotor

Constructie Seriemotor met planetair tandwielstelsel

Overbrengingsverhouding Planetair tandwielstelsel 5,5 : 1

Vermogen kW 1,1

Dynamo

Constructie Bosch driefasen wisselstroomdynamo met 
geïntegreerde volledig elektronische spannings-
regelaar

Overbrengingsverhouding 1 : 1,5

Aandrijving Poly-V-riem

Max. vermogen W/V 700/14

Stroommaximum bij motortoerental 
4.000 min-1

A 50

Nominale stroom bij motortoerental 
1.000 min-1

A 18

Maximum toerental min-1 20.000

Bougie

Fabrikant NGK

Benaming BKR 7 EKC

Schroefdraad metrisch 14

Elektrodenafstand mm 0,8

Slijtagegrens mm 1,0

Ontsteking

Ontstekingssysteem Motronic MA 2.4

Impulsgevers Twee door de krukas aangestuurde magneet-
blokjes (Hall-generatoren)

Impulsmoment °krukas 0...+43 vóór BDP (referentieveldregeling)

Ontstekingstijdstip, statisch °krukas Afstelling in BDP

Bobine

Constructie Dubbele vonk bobine

Fabrikant Beru

Weerstand In koude toestand

Primair (tussen klem 15 en 1) Ω ~0,5

Secundair (tussen klem 4a en 4b) KΩ ~7,5
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12 13 Bobine en bougiekabel uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de zijpanelen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Bouw de bobine uit. 
• Trek de stekker los.
• Trek de bougiekabel los.
• Verwijder de bougie-afdekkingen.
• Trek de bougiestekker los met de trekker, 

BMW nr. 12 3 520.
• Bouw de bougiekabels uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

61 00 009 Weerstand van de bobine con-
troleren

• Controleren met behulp van BMW MoDiTeC.

12 3 520

S120010
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12 31 022 Wisselstroomdynamo uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de zijpanelen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Maak de massakabel los van de accu.
• Zo nodig claxon uitbouwen. 
• Bouw het veerelement uit.
• Bouw het dynamodragerdeksel uit (a 11.35).
• Aansluitingen op de dynamo losmaken.
• Spanbout (1) en moer (2) verwijderen.

e Attentie:
Componenten niet bekrassen, zo nodig afplakken.

• Bouw de dynamo uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Poly-V-riem aan de hand van het afstelvoor-

schrift inbouwen (a 12.7).
• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

1

R22120020

2
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Afstelvoorschrift poly-V-riem
Inbouwvoorschrift poly-V-riem:

• Poly-V-riem aanbrengen, lichtjes opspannen en 
de motor een omwenteling draaien en de snaar 
ontspannen.

• De poly-V-riem aan de hand van het opspan-
voorschrift opspannen.

Spanvoorschrift poly-V-riem:
1 De moer (2) losdraaien en de 

spanmoer, BMW nr. 12 3 551, opdraaien.
2 De dynamobevestigngsbouten (3, 4) losdraaien.
3 De spanmoer, BMW nr. 12 3 551, met een mo-

mentsleutel vastdraaien en vasthouden.
4 Draai de bovenste bevestigingsmoer (4) vast. 

Ontspan de stelbout.
5 Draai de bouten en moeren vast. 

• Het voorste deksel (1) monteren.

X Aanhaalmoment:
Voorspanning poly-V-riem.............................. 8 Nm
Wisselstroomdynamo
aan deksel dynamodrager ............................ 20 Nm
Pluskabel aan dynamo ................................. 15 Nm
Poelie op dynamo ........................................ 50 Nm

12 3 551

RS2000181
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12 31 Wisselstroomdynamo demonte-
ren/monteren 

• Draai de bevestigingsbouten (1) van de kap los.
• Ontgrendel de klem (2) en verwijder de afdekkap.
• Bouw de spanningsregelaar (3) uit. 
• Poly-V-riempoelie uitbouwen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

X Aanhaalmoment:
Poelie op dynamo ........................................ 50 Nm

61 00 Wisselstroomdynamo controleren

• Controleren met behulp van  BMW MoDiTeC.

61 00 Anker op massasluiting controle-
ren

• Controleren met behulp van BMW MoDiTeC.

RS120050
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12 41 025 Startmotor uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpaneel links verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Aansluitkabels (1) losmaken.
• Draai de bevestigingsbouten (2) los en bouw de 

startmotor uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

X Aanhaalmoment:
Startmotor aan motor ................................... 20 Nm 
Pluskabel aan startmotor ............................. 10 Nm

2

2

R22120010
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12 41 525 Startmotor demonteren/
monteren

• Maak de kabel (1) los.
• Draai de bevestigingsbouten (2) los.
• Verwijder het rondselhuis (3).
• Draai de bevestigingsbouten (5) los en verwijder 

het startrelais (4).
• Maak de gaffelhefboom (6) en de veer (7) los van 

het startrelais (8).
• Met een lichte tik op een passende drevel, de 

bus terug drukken en de borgring (9) verwijde-
ren.

• Startmotoroverbrenging (10) van as verwijderen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Smeer de spiebaanvertanding op de ankeras en 

de ring van het rondsel in met vet. 

Smeermiddel:......bijv. siliconenvet Bosch PZ 2 V 3

Koolborstels vervangen

• Maak de kabel (1) los.
• Verwijder het deksel (11).
• Verwijder de koolborstelhouder (12).
• Trek de borgveren (13) van de koolborstels (14) 

omhoog en verwijder de koolborstels.
• Bouw de koolborstels met de koolborstelplaat in.
• Schuif de korte draad (15) op het tapeind.
• Monteer het deksel (11).
• Sluit de kabel (1) aan.

61 00 Startmotor controleren

• Controleren met behulp van BMW MoDiTeC.

61 00 Startrelais controleren

• Controleren met behulp van BMW MoDiTeC.

RS120080
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12 11 Hall-generator uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de zijpanelen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Kuipsteun rechts losmaken.
• Verwijder het frontdeksel van de motor.
• Draai de bevestigingsbouten en -moeren (1) van 

de dynamo los.
• Poly-V-riem (2) uitbouwen.

e Attentie:
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Bouw de startmotor uit.
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, vastzetten.
• Maak de poly-V-riempoelie (3) met de rotor los 

van de krukas.
• Stekkerverbinding van de Hall-generator losma-

ken.

L Opmerking:
Teken t.b.v. het inbouwen later eventueel de monta-
gestand van de Hall-generator af.

• Bouw de Hall-generator (4) uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
• Fixeer de rotor (5) van de Hall-generator met lijm 

op de poly-V-riempoelie (3).

Borgmiddel .................... bijv. Loctite secondenlijm

e Attentie:
Fixering (6) aan de rotor van de Hall-generator in de 
richting van de groef/krukas (7) inbouwen.
Monteer de kabel van de Hall-generator zorgvuldig.

• Poly-V-riem aan de hand van het afstelvoor-
schrift spannen (a 12.7).

S120040
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• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

X Aanhaalmoment:
Voorspanning poly–V–snaar ........................... 8 Nm
Dynamo
op deksel van dynamodrager ....................... 20 Nm
Poelie op krukas........................................... 50 Nm

12 11 004 Ontsteking afstellen

• Blokkeer m.b.v. de BDP–blokkeerpen, 
BMW nr. 11 2 650, het koppelingshuis.

• Sluit de BMW MoDiTeC m.b.v. de Y-adapterka-
bel op de stekker van de Hall-sensor aan.

• Voer de afstelling uit aan de hand van de gege-
vens op de tester.

• Verwijder de blokkeerpen.

BDP

RS110461

11 2 650
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13
Technische gegevens 13 Brandstofsysteem R 1150 RT

Soort brandstof Super loodvrij 95 RON

Brandstofsysteem Motronic MA 2.4

Brandstofdruk bar 3,0

Toerentalbegrenzing min-1 7.900

Binnen-Ø gasklephuis mm 45

Luchtfilter Rond papierluchtfilter
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13 72 110 Luchtfilterhuis uit-/inbou-
wen

a Voorbereidende werkzaamheden 
Zie „Koppeling uit-/inbouwen” (a 21.5).

R28130020
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13 54 030 Gasklephuis uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de zijpanelen (a 46.8).
• Druk de borging op de multisteker van de gas-

kleppotentiometer (1) in en trek de stekker los.

L Opmerking:
Gaskleppotentiometer alleen uitbouwen, indien hij 
moet worden vervangen (basisafstelling noodzake-
lijk — zie BMW MoDiTeC).

• Draai de bouten (2) los.

• Trek de steun (3) met de brandstofleiding en het 
inspuitklep los.

• Indien nodig inspuitkleppen uitbouwen:
– druk de borgveer op de stekker van het inspuit-

klep los en trek de stekker los.
– trek de borgveer (4) op het inspuitklep los.
• Slangklemmen losmaken.
• Maak de massakabel op het gasklephuis, links 

los.
• Inlaatbuis in het luchtfilterhuis schuiven en gas-

kleppenhuis uitbouwen.

1

S130020
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• Gaskabel (5) aan rechter en linker gasklephuis 
inhaken.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

e Attentie:
Let op een perfecte staat van de O-ring (6) aan het 
gasklephuis!

Instelling toerentalverhoging, stationair toerental en 
synchronisatie (a 00.59).

13 63 000 Gaskleppotentiometer uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpaneel links verwijderen (a 46.8).
• Druk de borging op de multisteker van de gas-

kleppotentiometer (1) in en trek de stekker los.

L Opmerking:
Gaskleppotentiometer alleen uitbouwen, indien hij 
moet worden vervangen (basisafstelling noodzake-
lijk — zie BMW MoDiTeC).

• Bouw de gaskleppotentiometer uit.
• Gaskleppotentiometer na het inbouwen m.b.v. 

BMW MoDiTeC afstellen.
• Merk de schroeven met een lakstip.

13 61 010 Motronic-regeleenheid uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de zijpanelen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).

e Attentie:
Zet het contact af, maak de massakabel op de accu 
los en isoleer hem!

• Stekker Hall-impulsgever losmaken.
• Bouw de Motronic-regeleenheid uit.
• Trek de stekkerstrip los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

R28130010
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16
Technische gegevens 16 Brandstoftank R 1150 RT

Brandstoftank

Constructie Kunststof tank

Soort brandstof Super loodvrij 95 RON

Inhoud (nuttig) l 25,2

waarvan reserve l ca. 4

Brandstofpomp

Constructie Turbinewielpomp VDO HPI-3

Werkspanning V 7...15

Werkdruk bar 3,0±0,2

Opbrengst l/h 120 (bij 12V)
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16 11 030 Brandstoftank uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijbekledingspanelen verwijderen.
• Radiovak losmaken en op de motorfiets vastzet-

ten.
• Maak de brandstoftank los.
• Snelkoppelingen (1) van de brandstofleidingen 

toevoer- en retourleiding losmaken.
• Ontluchtingsleidingen (2) verwijderen.
• Trek de verbindingsstekker (3) van de brandstof-

pomp los.
• Verwijder de brandstoftank.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

X Aanhaalmoment:
Brandstoftank aan achterframe .................... 22 Nm

R22160010

1

2
3
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16 11 Rollover-klep uit-/inbouwen

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid.
Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht!

• Verwijder de kuipzijdelen.
• Verwijder de tankdop.
• Tankafdekking verwijderen.
• Verloopstuk met rollover-klep (1) losmaken.
• Slangklemmen met behulp van de tang, 

BMW nr. 17 5 500, openen en de slangen los-
maken.

• Verloopstuk met rollover-klep verwijderen. 
• Bouw de rollover-klep uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Slangklemmen met behulp van de tang, 

BMW nr. 17 5 500, bevestigen.

e Attentie:
Gebruik zo nodig nieuwe O-ringen (2).
Let op de correcte plaatsing van de afdichting van 
de O-ring.
Na de montage de tanksluiting controleren op lek-
kage.

6x

6x

R22160020

1
2

3
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16 14 Brandstofpompeenheid uit-/
inbouwen

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid.
Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Tap de brandstof uit de brandstoftank af.
• Brandstofpompeenheid (1) losmaken en licht 

omhoog tillen.
• Maak de stekker (2) los.
• Slangklemmen met behulp van de tang, 

BMW nr. 17 5 500, openen en de slangen los-
maken.

• Brandstofpompeenheid voorzichtig uitbouwen.

16 12 008 Brandstoffilter uit-/inbouwen

• Wegwerpslangklemmen losmaken van 
brandstoffilter (3).

e Attentie:
Let op de doorstroomrichting van de brandstof in 
het filter.

• Brandstoffilter uit-/inbouwen.
• Maak de wegwerpslangklemmen vast met de 

tang, BMW nr. 13 1 500.

16 12 000 Brandstofpomp uit-/inbouwen

• Zeef (4) voorzichtig losmaken van de brandstof-
pomp.

• Wegwerpslangklemmen losmaken van 
brandstofpomp (5).

• Slangen voorzichtig van de brandstofpomp trek-
ken.

• Elektrische aansluitingen van de brandstofpomp 
losmaken.

• Bouw de brandstofpomp uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Maak de wegwerpslangklemmen vast met de 

tang, BMW nr. 13 1 500.

e Attentie:
Monteer een O-ring (6) die in onberispelijke staat 
verkeert.
Controleer na montage de brandstofpompeenheid 
op lekkage. 

X Aanhaalmoment:
Brandstofpomp op tank ................................. 5 Nm

+
-

R22160030

.

4

5

2

1

3
6
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13 60 505 Brandstofpompdruk controleren

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid.
Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht!

• Snelkoppelingen van de brandstofleiding toe-
voer (onderste leiding) losmaken.

• Testmanometer, BMW nr. 16 1 500, met adap-
terslang, BMW nr. 16 1 503, voor snelkoppelin-
gen aansluiten.

• Laat de motor stationair draaien.

e Attentie:
Laat de motor niet langdurig bij stilstaande motor-
fiets draaien omdat dan de panelen in de omgeving 
van de uitlaat beschadigd kunnen worden.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

Brandstofpompdruk:
Ingestelde waarde.............................. 3,0 ± 0,2 bar

L Opmerking:
Controleer de pomp, het brandstoffilter, de drukre-
gelaar en de slang als de brandstofpompdruk lager 
is.

13 53 Brandstofverdeler en drukrege-
laar uit-/inbouwen

• Verwijder het luchtfilterhuis.
a Zie Koppeling uitbouwen (a 21.5)

• Neem de brandstofverdeler met de drukregelaar 
uit de houder.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

R21160040

16 1 500

16 1 503 R21160030
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62 16 Dompelsonde uit-/inbouwen

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid.
Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Tap de brandstof uit de brandstoftank af.
• Tankdop en tankbekleding uitbouwen.
• Brandstofpompeenheid (1) losmaken en licht 

omhoog tillen.
• Maak de stekker (2) los.
• Slangklemmen (3) met behulp van de tang, 

BMW nr. 17 5 500, openen en de slangen los-
maken.

• Dompelsonde (4) losmaken en met slangen naar 
boven gericht uitbouwen.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

L Opmerking:
Let op fixering (pijl) van de slangen aan de dompels-
onde.

e Attentie:
Monteer een O-ring (5) die in onberispelijke staat 
verkeert.
Na de montage de brandstoftank controleren op 
lekkage.

6x

6x

R22160022

1

4

2

3

5
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18
Technische gegevens 18 Uitlaatsysteem R 1150 RT

Constructie 2 in 1

Uitlaatgasreiniging 3-weg katalysator met lambdaregeling

Uitlaatdemper Reflectiegeluidsdemper van roestvast staal 
binnenzijde voorzien van aluminium 
18.3
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18 30 Uitlaatsysteem uit-/inbouwen

18 12 Uitlaatdemper en lambdasonde 
uit-/inbouwen

• Verwijder de brandstoftank.

• Stekkerverbinding voor lambdasonde (pijl) los-
koppelen en kabel losmaken.

e Attentie:
Belast de kabel van de lambdasonde niet op trek.

• Spanklem (1) losmaken.
• Maak de achterste uitlaatdemper los van het 

achterframe.
• Achterste uitlaatdemper verwijderen.
• Lambdasonde met speciale dopsleutel, 

BMW nr. 11 7 020, verwijderen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

e Attentie:
Let op de ligging van de bekabeling van de lamb-
dasonde.
Na een proefrit het storingsgeheugen van de Motro-
nic uitlezen.

X Aanhaalmoment:
Lambdasonde
(Invetten met Optimoly TA) .......................... 45 Nm
Klem achterste uitlaatdemper aan 
uitlaatspruitstuk (Draagvlak van de klem 
invetten met Optimoly TA) ........................... 55 Nm
Uitlaatdemper aan schetsplaat voor 
voetsteun ....................................................  35 Nm

R22180010

.

1

11 7 020

R22610030
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18 11 Uitlaatspruitstuk uit-/inbouwen

• Verwijder de kuipzijdelen.
• Spanklem (1) aan de achterste uitlaatdemper 

losmaken.
• Uitlaatspruitstukbevestiging (2) losmaken.

e Attentie:
Achterste uitlaatdemper beveiligen tegen vallen!

• Bouw de uitlaatspruitstukken uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

L Opmerking:
Monteer bij inbouw nieuwe pakkingringen (3).

e Attentie:
Na een proefrit het storingsgeheugen van de Motro-
nic uitlezen!
Let op de ligging van de bekabeling van de lamb-
dasonde.

X Aanhaalmoment:
Klem uitlaatspruitstuk aan voorste 
uitlaatdemper (Draagvlak van de klem 
invetten met Optimoly TA) ........................... 55 Nm
Uitlaatspruitstuk op cilinderkop .................... 21 Nm

Rs180030

.

1

3

3

2

2
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21
Technische gegevens 21 Koppeling R 1150 RT

Constructie Enkelvoudige droge-plaatkoppeling met diafrag-
maveer

Koppelingsplaat-Ø mm 165

Slijtagegrens mm 4,8

(Met de meetpennen van de schuifmaat, met de 
hand samengedrukt, op de klinknagels van de 
koppelingsplaat gemeten)

Bediening Hydraulisch

Zuiger-Ø

Handbedieningscilinder mm 13

Koppelingscilinder mm 24

Koppelingsvloeistof Remvloeistof DOT 4
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21 21 000 Koppeling uit-/inbouwen

21 21 Koppeling uitbouwen

Koppeling uit de motorfiets bouwen
• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Breng de standaard, BMW nr. 00 1 520, met af-

standsbussen, BMW nr. 00 1 529, op de motor-
fiets aan.

• Stekker van de luchttemperatuursensor van het 
deksel van het luchtfilter trekken.

• Verwijder het luchtfilterdeksel.
• Verwijder het luchtfilter.
• Bouw de luchtinlaat uit.

e Attentie:
Maak eerst de massakabel en dan de pluskabel los. 
Sluit eerst de pluskabel en vervolgens de massaka-
bel aan.

• Bouw de accu uit.
• Maak het luchtfilterhuis aan de voor- en achter-

zijde los.

• Stekker/lambdasonde (1) losmaken en bekabe-
ling losmaken.

• Stekker/brandstofpompeenheid (2) losmaken 
van het frame.

• Maak de slangklemmen/gasklephuizen los en 
schuif de inlaatbuizen in het luchtfilterhuis. 

• Trek de stekkers voor de inspuitkleppen los.
• Maak de houder voor de inspuitkleppen los.
• Trek de inspuitkleppen los van de gasklephui-

zen.
• Bovenste bout van het veerelement verwijderen 

en achterwielaandrijving laten zakken.
• Voetsteun links verwijderen (a 46.16).
• Verwijder de bevestigingsbouten voor de hoofd-

remcilinder van de voetsteun.
• Voetsteun rechts verwijderen (a 46.17).

• Draai de bevestigingsbouten van het achterfra-
me links- en rechtsvoor los, draai de bevesti-
gingsbouten op de reactiestang een slag los.

• Einduitlaatdemper verwijderen.
• Maak de bekabeling op de startmotor los.
• Bouw de startmotor uit.

• Stekkerverbinding voor de 
versnellingsindicator (3) loskoppelen en kabel 
losmaken.

• Maak de hydraulische veerverstelling los.
• Trek het remvloeistofreservoir voor de achterrem 

uit de steun.

• Remleiding (4) losmaken van achterframe.
• Maak de remleiding op de achtervork los.
• Trek de stekker (5) van de ABS-sensor.R22610030

12

R22210020

3

R22210030

4

5
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• Maak de ABS-sensor achter los.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.48).

• Maak de remklauw, achter los.
• Bevestig de remklauw met kabelbinders aan het 

achterframe.
• Ontluchtingsleiding van de koppeling aan het 

achterframe losmaken. 

• Kabelbinders (5) van het luchtfilterhuis links ver-
wijderen.

• Kantel het achterframe naar boven en zet met 
een spanriem het achterframe vast aan het stuur.

• Bouw het veerelement uit.

• Maak de slang van de krukashuisontluchting los 
van het luchtfilterhuis met slangklemtang, 
BMW nr. 17 5 500.

• Verwijder het luchtfilterhuis.
• Bouw de brandstofverdeler uit.
• Bouw de koppelingscilinder uit.
• Bouw de koppelingsdrukstang uit.
• Maak de accuhouder aan de achterzijde los.
• Massakabel onder de accudrager losmaken.

• Schuif de versnellingsbak bij het uit-/inbouwen 
over de ingeoliede geleidepennen, 
BMW nr. 23 1 820.

• Bouw het achterwiel, de cardan, de achtervork 
samen met de versnellingsbak uit.

R22210040

5

RS230310

R21110020

17 5 500

RS230011
23 1 820

23 1 820
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Koppeling uit de motor bouwen
• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 

BMW nr. 11 5 640, blokkeren.
• Bouw de koppeling uit.

21 21 Koppeling inbouwen

Koppeling in de motor inbouwen
• Bouw het koppelingshuis zo in, dat de boring in 

het koppelingshuis (1) over de paspen op de kru-
kas (2) valt.

• Koppelingshuis met blokkeergereedschap, 
BMW nr. 11 5 640, vastzetten.

e Attentie:
Gebruik voor het huis en het deksel altijd nieuwe 
bouten.

• Breng alle bouten met de hand aan en draai ze 
vast.

• Monteer de koppeling.

e Attentie:
De kleurmarkeringen op het koppelingshuis, de 
drukgroep en het deksel moeten 120° t.o.v. elkaar 
verdraaid worden aangebracht.

• Fixeer de koppeling met de bevestigingsbouten.
• Koppelingsschijf met centreerpen, 

BMW nr. 21 2 673, centreren.
• Draai de bevestigingsbouten beurtelings kruis-

lings vast.

Smeerpunten:
Spiebaanvertanding koppelingsplaat en prise-as.
Draagvlak van diafragmaveer op koppelingshuis.
Draagvlak van diafragmaveer op drukplaat.
............................................... Optimoly pasta MP3

X Aanhaalmoment:
Koppelingshuis aan krukas
(Schroefdraad licht geolied)
Aanhaalmoment ........................................... 40 Nm
Verdraaiingshoek .............................................. 32°
Behuizingsdeksel op vliegwiel ...................... 12 Nm

Koppeling in de motorfiets bouwen
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

L Opmerking:
Vervang bij het inbouwen de pakking van de koppe-
lingswerkcilinder.

S210011

2

1

11 5 640
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21 52 Koppelingsleiding uit-/inbou-
wen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Bout van de luchtaanzuigkoker uitbouwen.
• Einduitlaatdemper verwijderen.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.44).

• Maak de remklauw, achter los.
• Bouw het achterwiel uit.
• Ondersteun de cardanas.
• Bouw het veerelement uit.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Tap het hydraulische koppelingssysteem af.

R22210050
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• Remleiding (1) losmaken van achterframe.
• Trek het achterste remvloeistofreservoir uit de 

steun.
• Draai de bouten van de schetsplaat voor de 

voetsteun links en rechts los.
• Verwijder de bovenste bout van de schetsplaat 

voor de voetsteun links/rechts.
• Verwijder de achterste bout van de schetsplaat 

voor de voetsteun links/rechts.
• Draai de bevestigingsbouten van het achterfra-

me links- en rechtsvoor los, draai de bevesti-
gingsbouten op de reactiestang een slag los.

• Kantel het achterframe voorzichtig ca. 15 mm.
• Leiding hoofdcilinder losmaken.
• Maak de leidingen op de koppelingswerkcilinder 

los.
• Bouw de koppelingsleiding uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

L Opmerking:
Monteer bij inbouw nieuwe pakkingringen.

• Koppelingssysteem vullen (a 00.54).

X Aanhaalmoment:
Koppelingsleiding aan hendel....................... 14 Nm
Koppelingsleiding aan werkcilinder ................ 9 Nm

21 52 012 Koppelingswerkcilinder uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Bout van de luchtaanzuigkoker verwijderen.
• Einduitlaatdemper verwijderen.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.44).

• Maak de remklauw, achter los.
• Bouw het achterwiel uit.
• Ondersteun de cardanas.
• Bouw het veerelement uit.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Tap het hydraulische koppelingssysteem af.

• Remleiding (1) losmaken van achterframe.

R22210030

1

R22210030

1
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• Trek het remvloeistofreservoir voor de achterrem 
uit de steun.

• Draai de bouten van de schetsplaat voor de 
voetsteun links los.

• Verwijder de bovenste bout van de schetsplaat 
voor de voetsteun links.

• Verwijder de achterste bout van de schetsplaat 
voor de voetsteun links.

• Hoofdremcilinder achter losmaken van de voet-
steun.

• Voetsteun rechts verwijderen (a 46.17).
• Draai de bevestigingsbouten van het achter-fra-

me links- en rechtsvoor los, draai de bevesti-
gingsbouten op de reactiestang een slag los.

• Kantel het achterframe voorzichtig ca. 15 mm 
naar boven.

• Framebuis verwijderen van versnellingsbak.
• Maak de leidingen op de koppelingswerkcilinder 

los.
• Bouw de koppelingscilinder uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

L Opmerking:
Monteer bij inbouw nieuwe pakkingringen.

• Koppelingssysteem vullen (a 00.54)

X Aanhaalmoment:
Koppelingswerkcilinder aan versnellingsbak... 9 Nm
Framebuis aan versnellingsbak
Vastdraaivolgorde:
Verbindingsbuis/versnellingsbak
1. Aan versnellingsbak en schetsplaat voetsteunen,

links (schroefdraad reinigen + Loctite 2701)
................................................................. 42 Nm

2. Klemstuk verbindingsbuis aan versnellingsbak
................................................................... 9 Nm

3. Aan versnellingsbak en schetsplaat voetsteunen,
rechts (schroefdraad reinigen + Loctite 2701)
................................................................. 42 Nm

21 52 005 Koppelingsleiding vullen/
ontluchten

Zie koppelingsvloeistof verversen (a 00.54).
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23
Technische gegevens 23 Versnellingsbak R 1150 RT

Constructie 6-versnellingsbak met klauwschakeling en geïn-
tegreerde torsiedemper

Schakelmechanisme Via schakelpedaal en schakelwals met beveiliging

Soort multigrade olie Merk-hypoïdolie SAE 90 API GL5 of 
Castrol MTX 75W-140 GL 5

Inhoud l ca. 0,8 (tot onderkant schroefdraad vulopening)

Overbrengingsverhouding

1e versnelling 3,863

2e versnelling 3,022

3e versnelling 2,393

4e versnelling 1,961

5e versnelling 1,700

6e versnelling 1,316

Afstelwaarden

Axiale speling schakelas mm 0,1...0,3

Axiale speling veersegment op prise-as mm 0,4...0,6

Blokmaat schakelwals mm 111,80...111,90

Axiale speling uitgaande as

1e-versnellingstandwiel mm 0,1...0,33

2e-versnellingstandwiel mm 0,1...0,33

Zwevend tandwiel 3e en 4e versnelling 
(totale speling)

mm 0,1...0,67

Axiale speling tussentandwiel

5e-versnellingstandwiel mm 0,1...0,46

6e-versnellingstandwiel mm 0,1...0,46

BMW recommends Castrol
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Versnellingsbak doorsnedetekening

R21239010
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23 41 300 Schakelpedaal uit-/inbou-
wen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder het kleine zijpaneel, links. 
• Zijpaneel links verwijderen (a 46.8).
• Borgpen (2) verwijderen en schakelstangen los-

maken.
• Bouw de schetsplaat voor de voetsteun uit.
• Draai de bevestigingsbout (1) van het schakelpe-

daal los.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

X Aanhaalmoment:
Versnellingshendel aan schetsplaat voor voetsteun
.................................................................... 35 Nm

23 00 020 Versnellingsbak uit-/inbou-
wen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8). 

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Breng de standaard, BMW nr. 00 1 520, met af-

standsbussen, BMW nr. 00 1 529, op de motor-
fiets aan.

• Trek de stekker voor de luchttemperatuursensor 
los.

• Verwijder het luchtfilterdeksel.
• Verwijder het luchtfilter.
• Bouw de luchtinlaat uit.

e Attentie:
Maak eerst de massakabel en dan de pluskabel los. 
Sluit eerst de pluskabel en vervolgens de massaka-
bel aan.

• Bouw de accu uit.
• Maak het luchtfilterhuis aan de voor- en achter-

zijde los.

• Stekker/lambdasonde (1) losmaken en bekabe-
ling losmaken.

• Stekker/brandstofpompeenheid (2) losmaken 
van het frame.

• Maak de slangklemmen/gasklephuizen los en 
schuif de inlaatbuizen in het luchtfilterhuis. 

• Trek de stekkers voor de inspuitkleppen los.
• Maak de houder voor de inspuitkleppen los.
• Trek de inspuitkleppen los van de gasklephui-

zen.
• Bovenste bout van het veerelement verwijderen 

en achterwielaandrijving laten zakken.
• Voetsteun links verwijderen (a 46.16). 
• Verwijder de bevestigingsbouten voor de hoofd-

remcilinder van de voetsteun.
• Voetsteun rechts verwijderen (a 46.17). 
• Draai de bevestigingsbouten van het achterfra-

me links- en rechtsvoor los, draai de bevesti-
gingsbouten op de reactiestang een slag los.

• Einduitlaatdemper verwijderen.
• Maak de bekabeling op de startmotor los.
• Bouw de startmotor uit.

R22230010
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• Stekkerverbinding voor de 
versnellingsindicator (3) loskoppelen en kabel 
losmaken.

• Maak de hydraulische veerverstelling los.
• Trek het remvloeistofreservoir voor de achterrem 

uit de steun.

• Remleiding (4) losmaken van achterframe.
• Maak de remleiding op de achtervork los.
• Trek de stekker (5) van de ABS-sensor.
• Maak de ABS-sensor achter los.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” 
opvolgen(a 00.48).

• Maak de remklauw, achter los.
• Bevestig de remklauw met kabelbinders aan het 

achterframe.
• Ontluchtingsleiding van de koppeling aan het 

achterframe losmaken.

• Kabelbinders (6) van het luchtfilterhuis links ver-
wijderen.

• Kantel het achterframe naar boven en zet met 
een spanriem het achterframe vast aan het stuur.

• Bouw het veerelement uit.

R22210020
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• Maak de slang van de krukashuisontluchting los 
van het luchtfilterhuis met slangklemtang, 
BMW nr. 17 5 500.

• Verwijder het luchtfilterhuis.
• Bouw de brandstofverdeler uit.
• Maak de accuhouder aan de achterzijde los.
• Verwijder het achterwiel en de vulring.
• Ondersteun de cardanas.
• Maak de reactiestang op de versnellingsbak los.
• Maak de spanband voor de stofhoes op de ach-

tervork los.
• Schuif de stofhoes naar achteren.
• Achtervorklagertappen zijn met Loctite geborgd, 

tot max. 120 °C verwarmen.
• Maak de zwevende lagertap voor de cardan op 

de achtervork los.
• Maak de vaste lagertap voor de cardan op de 

achtervork los.
• Zwevende en vaste lagertap losmaken.
• Maak de reactiestang op de versnellingsbak los.
• Cardan van cardanas lostrekken.
• Maak de zwevende lagertap voor de achtervork 

bij de versnellingsbak los.
• Maak de vaste lagertap voor de achtervork bij de 

versnellingsbak los.
• Zwevende en vaste lagertap losmaken.
• Achtervork uitbouwen.

• Druk de cardanas los.
• Maak de koppelingscilinder los.
• Bouw de koppelingsdrukstang uit.
• Maak de versnellingsbak los.

• Schuif de versnellingsbak bij het uit-/inbouwen 
over de ingeoliede geleidepennen, 
BMW nr. 23 1 820.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Vervang bij het inbouwen de pakking van de kop-
pelingswerkcilinder.

L Opmerking:
Het achterframe defenitief bevestigen, na inbouwen 
van de voetsteunen.

• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

X Aanhaalmoment:
Versnellingsbak aan motor ........................... 22 Nm
Koppelingswerkcilinder aan versnellingsbak .. 9 Nm

R21110020

17 5 500

R21330050

RS23001123 1 820

23 1 820
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23 12 Keerringen in versnellingsbakhuis 
en versnellingsbakdeksel vervangen

L Opmerking:
Alle keerringen, behalve de prise-askeerring aan de 
ingaande zijde, kunnen bij ingebouwde versnellings-
bak worden vervangen.
Als de versnellingsbak geheel wordt gedemonteerd, 
moeten alle keerringen worden vervangen.
Smeer de afdichtlippen dun in met olie alvorens de 
keerringen te monteren.

e Attentie:
Bij het uitbouwen van de keerringen het oppervlak 
van de zitting en de assen niet beschadigen!

23 12 Prise-askeerring aan ingaande zijde ver-
vangen

• Wip de keerring voorzichtig los met een 
schroevendraaier.

• Monteer de nieuwe keerring met de afdichtlippen 
naar binnen gericht m.b.v. de geleidehuls, 
BMW nr. 23 4 712, en de slagstempel, 
BMW nr. 23 4 711.

23 12 Keerring voor hoofdas vervangen

e Attentie:
Wip de hoofdaskeerring niet m.b.v. een puntig ge-
reedschap los, daar de achter de keerring gelegen 
afdichtring van het kogellager dan kan worden be-
schadigd!

• Trek de keerring met behulp van de trekker, 
BMW nr. 00 8 590, los, zo nodig voorzichtig met 
een schroevendraaier loswippen.

e Attentie:
Hoofdaskeerring intikken tot die gelijk ligt met de 
behuizing.

• Monteer de nieuwe keerring met de afdichtlippen 
naar binnen gericht m.b.v. de geleidehuls, 
BMW nr. 23 4 732, en de slagstempel, 
BMW nr. 23 4 731.

23 4 712

R21230160
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23 4 731
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23 12 Keerring voor hoofdas aan versnellings-
bakzijde vervangen

e Attentie:
Bij het uitbouwen van de keerringen het oppervlak 
van de zitting en de assen niet beschadigen!

e Attentie:
Wip de prise-askeerring niet m.b.v. een puntig ge-
reedschap los, daar de achter de keerring gelegen 
afdichtring van het kogellager dan kan worden be-
schadigd!

• Verbindingsbuis uitbouwen.
• Wip de keerring voorzichtig met behulp van een 

schroevendraaier los.
• Monteer de nieuwe keerring met de afdichtlippen 

naar binnen gericht m.b.v. de geleidepen, 
BMW nr. 23 4 722, en de slagstempel, 
BMW nr. 23 4 723.

23 31 Keerring van schakelwals vervangen

• Wip de keerring voorzichtig los met een 
schroevendraaier.

• Monteer de nieuwe keerring met de afdichtlippen 
naar binnen gericht m.b.v. de slagstempel, 
BMW nr. 23 4 750.

23 12 Keerring voor schakelas vervangen

• Wip de keerring voorzichtig los met een 
schroevendraaier. 

• Monteer de nieuwe keerring met de afdichtlippen 
naar binnen gericht m.b.v. de geleidehuls, 
BMW nr. 23 4 612, en de slagstempel, 
BMW nr. 23 4 740.

R21230170
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23 00 043 Versnellingsbak demonteren

23 11 Versnellingsbakhuis uitbouwen

• Draai de olievul-/controleplug (1) los.
• Draai de olieaftapplug (2) los en vang de versnel-

lingsbakolie op in een opvangbak.
• Bouw de schakelarm (3) uit.
• Tik de centreerpennen (4) vanaf de zijde van het 

deksel, resp. vanaf het huis voorzichtig terug.
• Draai de bouten (5) waarmee het deksel aan het 

huis is bevestigd los.

• Leg de versnellingsbak neer op het deksel.

e Attentie:
Beschadig het versnellingsbakdeksel en de lak niet!

• Verwarm de lagerzittingen in het huis tot 
80 °C... 100 °C.

• Tik het versnellingsbakhuis voorzichtig los met 
een kunststof hamer. 

R21230020
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23 31 Schakelwals uitbouwen

• Trek de schakelassen (1) uit de schakelvorken.
• Draai de schakelvorken (3, 8) naar de rand van 

het deksel (pijlen).
• Bouw de arrêteerpen (9) uit.
• Druk de glijplaat (5) tegen de druk van de veer 

(pijl) naar buiten.
• Draai de arrêteerarm (6) naar de prise-as, houd 

hem vast en trek de schakelwals (4) voorzichtig 
met een draaiende beweging los.

• Verwijder de aanloopringen (2) en de 
vulringen (11).

• Ontspan de arrêteerarm (6) weer.
• Schakelas (7) met vulring verwijderen.
• Bouw de schakelvorken (3) uit.
• De schakelvork (8) blijft achter in de secundaire 

as (10). 

23 31 Schakelas demonteren/monteren

• Verwijder de afstandring (1).
• Verwijder de haarspeldveer (2) samen met de 

arrêteerarm (3) van de schakelas (4).
• Bouw de haarspeldveer (5) uit.
• Bouw de drukveer (6) uit en verwijder hem samen 

met de glijplaat (7).
• De montage vindt in omgekeerde volgorde 

plaats.
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Versnellingsbakassen uitbouwen

• Bouw de ontluchtingsleiding (1) uit.
• Verwarm de lagerzittingen in het versnellings-

bakdeksel tot 80 °C … 100 °C.
• Trek de prise-as (2), de hoofdas (3) en de secun-

daire as (4) gezamenlijk uit het deksel.
• Neem de schakelvork (5) uit de secundaire as.
• Teken de schakelvork bijv. met een viltstift af.

23 12 Groefkogellagers van de secun-
daire as vervangen

e Attentie:
Bij het vervangen van het groefkogellager moet de 
blokmaat worden gecontroleerd.

• Trek de beide groefkogellagers los met de uni-
versele trekker, BMW nr. 00 7 500.

• Pers het groefkogellager aan de uitgaande zijde 
op de secundaire as.

• Blokmaat controleren/afstellen (a 23.20).
• Breng een vulring met de vereiste dikte aan en 

monteer het groefkogellager aan de ingaande zij-
de.
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23 12 Prise-as demonteren/monteren

Prise-as demonteren

• Span de prise-as met aluminium spanplaten op 
in de bankschroef.

• Trek het groefkogellager (9) los met de universele 
trekker, BMW nr. 00 7 500, en de druktaats (pijl) 
en verwijder het samen met de vulring (8).

• Noteer de dikte van de vulring (8).
• Bouw de borgring (7) uit.
• Druk het veerpakket (4) samen en verwijder de 

gedeelde segmentring (6).
• Bouw de vulring (5), het veerpakket (4), de antira-

telring (3), het drukstuk (2) en het constant aan-
gedreven tandwiel (1) uit.

• Span de prise-as (10) omgekeerd in de bank-
schroef.

• Trek het groefkogellager (11) los met de univer-
sele trekker, BMW nr. 00 7 500, en de druktaats 
(pijl).
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Prise-as monteren axiale speling van het veer-
pakket controleren en afstellen

• Smeer het lagervlak voor het tandwiel (1) op de 
prise-as (10) dun in met olie en monteer het tand-
wiel.

• Smeer de vertanding in het drukstuk (2) dun in 
met olie en monteer het drukstuk.

• Plaats de anti-ratelring (3) op het drukstuk (2).
• Plaats het veerpakket (4), de borgring (pijl) naar 

boven gericht, op de anti-ratelring (3).
• Bouw de afstandsring (5) in.
• Druk het veerpakket (4) samen en plaats de ge-

deelde segmentring (6) in de groef.
• Borgring (7) met kraag in de richting van de ge-

deelde segmentring (6) gericht inbouwen.

• Controleer de axiale speling van het 
veerpakket (4) en corrigeer dit zo nodig d.m.v. 
hiervoor geschikte vulringen (5).

• Blokmaat controleren, indien nodig afstellen 
(a 23.22).

• Breng een vulring (8) met de vereiste dikte aan en 
pers het groefkogellager (9) erop.

Axiale speling:
Veerpakket op as .............................0,4 … 0,6 mm
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23 12 Hoofdas demonteren/monteren
Hoofdas demonteren

e Attentie:
Om te voorkomen dat de naaldlagers door de spie-
baanvertanding op de as worden beschadigd, moet 
bij het uitbouwen het naaldlager bij het slot voor-
zichtig uit elkaar worden gedrukt! 

• Trek met de universele trekker, 
BMW nr. 00 7 500, het groefkogellager (22) te-
zamen met het 1e versnellingstandwiel (20) los.

• Trek de vulring (21), het 1e 
versnellingstandwiel (20), het naaldlager (19) en 
de vulring (18) van de as.

• Versnellingstandwiel 5e versnelling (7) verwijde-
ren.

• Trek de borgveer (8), de steunring (9), het 3e 
versnellingstandwiel (10) en het naaldlager (11) 
van de as.

• Bouw de steunring (12), het 
4e versnellingstandwiel (13), het naaldlager (14) 
en de steunring (15) uit.

• Bouw de borgveer (16) en het 6e 
versnellingstandwiel (17) uit.

• Keer de hoofdas (6) om en span hem in een 
bankschroef met aluminium spanplaten.

• Trek met de universele trekker, 
BMW nr. 00 7 500, het groefkogellager (1) teza-
men met het 2e versnellingstandwiel (4) los.

• Breng de vulring (2), het naaldlager (3), het 2e-
versnellingstandwiel(4) en de drukring (5) aan.
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Hoofdas monteren

L Opmerking:
De montage begint bij het 4e versnellingstandwiel. 
Smeer alle draagvlakken dun in met versnellings-
bakolie, alvorens alle onderdelen te monteren!

• Span de hoofdas (6) in een bankschroef met alu-
minium spanplaten met de spiebaanvertanding 
naar boven gericht.

• Monteer de borgveer (16/pijl).
• Monteer de steunring (15).

e Attentie:
Om te voorkomen dat de naaldlagers door de spie-
baanvertanding op de as worden beschadigd, moet 
bij het inbouwen het naaldlager bij het slot voorzich-
tig uit elkaar worden gedrukt! 

• Monteer het naaldlager (14).
• Monteer het 4e versnellingstandwiel (13) met de 

uitsparingen naar de borgveer (16) gericht. 
• Monteer de steunring (12) en het naaldlager (11).
• Monteer het 3e versnellingstandwiel (10) met de 

uitsparingen van het 4e versnellingstandwiel (13) 
weg gericht.

• Monteer de steunring (9) en de borgveer (8).
• Na inbouw van de versnellingstandwielen voor 

de 3e en 4e versnelling de axiale speling meten 
(a 23.19).

• Monteer het 5e-versnellingstandwiel (7) met de 
sleuf voor de schakelvork naar het 3e-versnel-
lingstandwiel (10) gericht.

• Monteer de steunring (18) en het naaldlager (19).
• Monteer het 1e versnellingstandwiel (20) met de 

uitsparingen naar het tandwiel (7) gericht.
• Monteer de vulring (21) en het 

groefkogellager (22).
• Na inbouw de axiale speling van het versnel-

lingstandwiel van de 1e versnelling controleren 
(a 23.19).
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• Span de hoofdas (6) omgekeerd in de bank-
schroef.

• Monteer het 6e versnellingstandwiel (17) met de 
sleuf voor de schakelvork naar het 2e versnel-
lingstandwiel (3) gericht.

• Monteer de steunring (5) en het naaldlager (4).
• Monteer het 2e versnellingstandwiel (3) met de 

klauwen naar het 6e versnellingstandwiel (17) 
gericht.

• Blokmaat controleren/afstellen (a 23.21).
• Breng een vulring (2) met de vereiste dikte aan en 

pers het groefkogellager (1) op de prise-as.
• Controleer de axiale speling van het 2e versnel-

lingstandwiel.

23 11 Axiale speling controleren

• Bevestig de klokmicrometer, BMW nr. 00 2 510, 
op de steun.

• Plaats de klokmicrometer op de rand van het be-
treffende tandwiel en controleer de axiale spe-
ling.

e Attentie:
Indien de axiale speling buiten de toegestane tole-
ranties ligt, duidt dit op hetzij een montagefout hetzij 
op slijtage van de naaldlagers, de steun- of vulrin-
gen en het versnellingstandwiel.
Controleer de respectievelijke onderdelen en ver-
vang ze zo nodig.

Axiale speling:
Axiale speling 1e versnelling ...........0,1 … 0,33 mm
Axiale speling 2e versnelling ...........0,1 … 0,33 mm
Axiale speling 3e/4e versnelling 
(totale speling) ................................0,1 … 0,67 mm
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23 11 Blokmaten van de versnellingsba-
kassen en de schakelwals controle-
ren/afstellen

Blokmaat van de secundaire as controleren/
afstellen 

e Attentie:
Voor de afstelling en de controle van de blokmaat 
moet de nulafwijking worden gemeten en m.b.v. vul-
ringen worden afgesteld zoals hierna beschreven.
Voor iedere meting, ook wanneer geen montage-
werkzaamheden aan de assen worden uitgevoerd, 
moet u er zeker van zijn dat de groefkogellagers op 
het blok zijn geperst.

• Meetklok, BMW nr. 23 4 762, in achterste
bevestigingsboring van de meetblok, 
BMW nr. 23 4 761,  aanbrengen en 
op 0,2 mm voorspanning brengen.

• Met de meetklok een nulcompensatie op maat 
„A” van de nulmaat, BMW nr. 23 4 763, uitvoe-
ren.

• Trek het groefkogellager aan de ingaande zijde 
los met de universele trekker, 
BMW nr. 00 7 500.

• Neem de vulring van de as.
• Meetring, BMW nr. 23 4 765, op de tussenas 

zetten.
• Het groefkogellager op de meetring plaatsen.
• De tussenas in het meetblok plaatsen. 

• Met de meetklok de nulafwijking van de maat „B” 
op de binnenring van het lager meten. 

De nulafwijking resulteert in de dikte „C” van de 
vulring (1).
• Plaats de vulring (1) van de gemeten dikte op de 

lagerbinnenring en controleer de nulafwijking.

A = B + C

e Attentie:
De maximale nulafwijking mag niet worden over-
schreden.

• De tussenas uit de meetvoorziening verwijderen.
• De vulring, het groefkogellager en de meetring 

verwijderen.
• Plaats de vulring (1) met de vereiste dikte op de 

secundaire as en pers het groefkogellager hier-
op.

Instelmaat secundaire as:
Maximale nulafwijking ................  -0,05 … 0,00 mm
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23 11 Blokmaat van de hoofdas con-
troleren/instellen 

e Attentie:
Voor de afstelling en de controle van de blokmaat 
moet de nulafwijking worden gemeten en m.b.v. vul-
ringen worden afgesteld zoals hierna beschreven.
Voor iedere meting, ook wanneer geen montage-
werkzaamheden aan de assen worden uitgevoerd, 
moet u er zeker van zijn dat de groefkogellagers op 
het blok zijn geperst.

• Meetklok, BMW nr. 23 4 762, in achterste
bevestigingsboring van de meetblok, 
BMW nr. 23 4 761, aanbrengen en 
op 0,2 mm voorspanning brengen.

• Met de meetklok een nulcompensatie op maat 
„A” van de nulmaat, BMW nr. 23 4 763, uitvoe-
ren.

• Kogellager tegenover uitgaande zijde met uni-
versele trekker, BMW nr. 00 7 500, lostrekken.

• Neem de vulring van de as.
• Meetring, BMW nr. 23 4 766, op de aangedre-

ven as plaatsen.
• Het groefkogellager op de meetring plaatsen.
• De aangedreven as in het meetblok plaatsen. 
• Met de meetklok de nulafwijking van de maat „B” 

op de binnenring van het lager meten. 
De nulafwijking resulteert in de dikte „C” van de 
vulring (1).

• Plaats de vulring (1) van de gemeten dikte op de 
lagerbinnenring en controleer de nulafwijking. 

A = B + C

e Attentie:
De maximale nulafwijking mag niet worden over-
schreden.

• De vulring, het groefkogellager en de meetring 
verwijderen.

• Plaats de vulring (1) met de vereiste dikte op de 
secundaire as en pers het groefkogellager 
hierop.

Instelmaten hoofdas:
Maximale nulafwijking ................  -0,05 … 0,00 mm
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23 11 Blokmaat van de prise-as controleren/
afstellen 

e Attentie:
Voor de afstelling en de controle van de blokmaat 
moet de nulafwijking worden gemeten en m.b.v. vul-
ringen worden afgesteld zoals hierna beschreven.
Vóór elke meting, ook als geen as wordt gemon-
teerd, controleren of het groefkogellager tot de aan-
slag opgeperst is.

• Meetklok, BMW nr. 23 4 762, in voorste
bevestigingsboring van de meetblok, 
BMW nr. 23 4 761, aanbrengen en 
op 0,2 mm voorspanning brengen.

• Met de meetklok een nulcompensatie op maat 
„A” van de nulmaat, BMW nr. 23 4 763, uitvoe-
ren.

• Kogellager aan de uitgaande zijde met de univer-
sele trekker, BMW nr. 00 7 500, lostrekken.

• Neem de vulring van de as.
• Meetring, BMW nr. 23 4 764, op de aandrijfas 

plaatsen.
• Het groefkogellager op de meetring plaatsen.
• De aandrijfas met adapterring, 

BMW nr. 23 4 767, in het meetblok plaatsen. 
• Met de meetklok de nulafwijking t.o.v. de maat 

„B” op de binnenring van het lager meten. 
De nulafwijking resulteert in de dikte „C” van de 
vulring (1).

• Plaats de vulring (1) van de gemeten dikte op de 
lagerbinnenring en controleer de nulafwijking. 

A = B + C

e Attentie:
De maximale nulafwijking mag niet worden over-
schreden.

• De aandrijfas uit de meetvoorziening verwijde-
ren.

• Verwijder de adapterring, de vulring, het groef-
kogellager en de meetring.

• Plaats de vulring (1) met de vereiste dikte op de 
prise-as en pers het groefkogellager hierop.

Instelmaten prise-as:
Maximale nulafwijking ................  -0,05 … 0,00 mm
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23 11 Blokmaat van de schakelwals controleren/
instellen

• Breng de vulring en beide steunringen aan op de 
schakelwals.

• Met de schuifmaat de blokmaat „A” bepalen.
• Stel zo nodig blokmaat „A” in m.b.v. een vulring 

(pijl).

Blokmaat:
Schakelwals .........................111,80 … 111,90 mm

KR230190

A
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23 31 Schakelas afstellen

e Attentie:
Wanneer de behuizing of de complete schakelas 
wordt vervangen, moet de schakelas worden uitge-
lijnd.

• Maat „A” van  de kraagbus tot het pakkingvlak 
van het deksel meten.

• Meet afstand „B” vanaf de kraagbus tot het pak-
kingvlak van het huis.

• Meet afstand „C” vanaf de borst van de schake-
las tot de achterzijde van de huls.

• Bereken de axiale speling als volgt:

A + B = D

D - C = E

E - dikte van de vulring = axiale speling.

Axiale speling:
Schakelas ........................................0,1 … 0,3 mm

R21230110
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23 00 043 Versnellingsbak monteren

23 21 De aandrijfas, de aangedreven as 
en de secundaire as inbouwen

• Plaats de afgetekende schakelvork (1) in de se-
cundaire as (2).

• De aandrijfas, de aangedreven as en de tussen-
as zodanig ten opzichte van elkaar uitlijnen, dat 
de tandwielen in elkaar grijpen en de schakelvork 
in de afgebeelde positie staat.

L Opmerking:
Dit is alleen noodzakelijk als de keerring is gemon-
teerd.

• Schuif de geleidehuls, BMW nr. 23 4 712, op de 
prise-asvertanding.

• Verwarm de lagerzittingen in het deksel tot 
100 ... 120 °C.

e Attentie:
Let erop dat de versnellingsbakassen correct wor-
den ingebouwd.

• Breng de prise-as, de hoofdas en de secundaire 
as gezamenlijk aan.

• Schakelvorken van 1e/3e versnelling en van 2e/
4e versnelling inbouwen.

R21230120

h100 … 120w

23 4 712
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23 31 Schakelas inbouwen

• Breng een vulring met de vereiste dikte op het 
huis aan.

• Bouw de schakelas (1) in, let daarbij op de juiste 
montage van de haarspeldveer (2).

23 31 Schakelwals inbouwen

• Leg een vulring met de vereiste dikte en de 
steunring aan de ingaande zijde op de schakel-
wals (6) en plak ze met wat vet vast.

• Draai de arrêteerarm (8) in de richting van de pri-
se-as en bouw de schakelwals in.

• Draai de arrêteerarm (8) naar de schakelwals (6), 
trek de glijplaat (7) terug en laat deze in de scha-
kelwals vallen.

• Plaats de schakelvorken (5, 10) in de sleuven.
• Bouw de schakelassen (3) in.
• Bouw de torsieveer (9) in.
• Bouw de arrêteerpen (11) in.
• Plaats de steunring (4) op de schakelwals.
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23 11  Versnellingsbakhuis inbouwen

• Breng de paspennen in het deksel resp. huis 
aan, maar nog niet volledig.

• Monteer de ontluchtleiding (1) in het versnel-
lingsbakdeksel.

e Attentie:
De pakkingvlakken moeten vet- en olievrij zijn!
De vloeibare pakking hecht na 30 minuten niet 
meer. Binnen deze tijd moet het huis worden aange-
bracht en vastgezet!

• Vloeibare pakking Loctite 574 op scheidingsvlak 
van deksel aanbrengen.

• Plaats de geleidehuls, BMW nr. 23 4 732, op de 
hoofdas.

• Plaats de geleidehuls, BMW nr. 23 4 612, op de 
schakelas.

• Verwarm de lagerzitting in het huis tot 
80 … 100 °C en plaats het huis op het deksel.

R21230140

1

23 4 732

23 4 612

R21230030

h80 …100w
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• Breng de bouten (1) aan en draai ze kruislings 
vast.

• Paspennen (2) inpersen.
• Bouw de schakelaar voor de versnellingsindica-

tie (3) in en klik de kabel (4) vast.
• Reinig de magneet op de olieaftapplug (5) van 

eventuele metalen deeltjes.
• Monteer de aftapplug met een nieuwe pak-

kingring.
• Vul de vork met olie.
• Monteer de oliecontrole- en olievulplug (6) met 

een nieuwe pakkingring.

Hoeveelheid olie:
Opnieuw vullen/olie verversen ....ca. 0,8 l (tot onder-
zijde schroefdraad vulopening)

Soort cardanolie:
Merk-hypoïdolie SAE 90 API GL5 of 
Castrol MTX 75W-140 GL 5

• Schakelvork zo inbouwen, dat de markeringen 
(pijl) zijn uitgelijnd.

• Na de montage van de aandrijving een functie-
controle uitvoeren.

X Aanhaalmoment:
Schakelhendel op schakelas.......................... 9 Nm

R21230020

3

1

4

6

5

2

2

R21230150
23.28



31 Voorvork
31
Inhoud Blz.
Technische gegevens ................................................................................................................ 3

Voorvork uit-/inbouwen .............................................................................................................5

Telescoopvoorvork zonder kroonstuk uit-/inbouwen ......................................................5

Vorkbovenplaat uit-/inbouwen ..................................................................................................6
Topgewricht uit-/inbouwen ..................................................................................................................7
Hoekcontactlager uit-/inbouwen ..........................................................................................................7

Vorkbovenplaat uit-/inbouwen ..................................................................................................8
Kogelgewricht in vorkbovenplaat uit-/inbouwen ...................................................................................8

Weerstand van kogelgewricht/hoekcontactlager controleren .....................................8
Montagevoorschrift voorvork ...............................................................................................................9

Voorvork demonteren/monteren ........................................................................................10

Voorvork demonteren ..................................................................................................................10

Voorvork monteren .......................................................................................................................10

Opmeten van de voorvork ..................................................................................................... 11

Buitenpoot en vorkbovenplaat controleren ....................................................................... 11

Binnenpoot op slingering controleren ................................................................................. 11

Buitenpoot op slingering controleren .................................................................................. 11

Langsdraagarm uit-/inbouwen ............................................................................................12

Langsdraagarm demonteren/monteren .........................................................................12

Langsdraagarm controleren (meten) ....................................................................................13

Veerelement voor uit-/inbouwen ........................................................................................13
31.1



31.2



31
Technische gegevens 31 Voorwielophanging R 1150 RT

Constructie  BMW Telelever met centraal veerelement

Onderstelgegevens

Totale veerweg van het wiel mm 120

Naloop in normale positie (met volle 
tank en bestuurder 85 kg)

mm 122

Stuuruitslag ° 2 X 34

Vorkpoot

Oppervlakbehandeling binnenpoot Hardverchroomd

Binnenpoot buiten-Ø mm 35

Toelaatbare slag van vorkpoten mm 0,4

Voorvorkolie

Goedgekeurde soorten BMW voorvorkolie

Inhoud per vorkpoot l 0,45

Veerelement

Constructie Centraal veerelement met gasgevulde tweebuis-
schokdempers
31.3
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31 42 025 Voorvork uit-/inbouwen

31 42 Telescoopvoorvork zonder kroon-
stuk uit-/inbouwen

• Plaats de motorfiets op de middenstandaard.
• Voorvork ontlasten en de motorfiets beveiligen 

tegen naar voren kantelen.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.44).

• Remklauw losmaken/verwijderen.

e Attentie:
Integral ABS De hand- en voetrem bij uitgebouwde 
remklauwen/uitgebouwd voorwiel niet bedienen!

• Bouw het voorwiel uit.
• Achterspatbord uitbouwen.
• Integral ABS sensor en bekabeling losmaken 

van de buitenpoot.
• Remleiding op buitenpoot losmaken.

• Voorvork vanaf de onderzijde ondersteunen.
• Verwarm de bevestiging voor de langsdraagarm 

tot max. 120 °C en draai de moeren los.
• Beide draagarmen van het kroonstuk losmaken.

• Draai de moeren voor de binnenpoten bij de 
vorkbovenplaat los, daarbij het zeskant van de 
binnenpoot tegenhouden en daarna de vork naar 
beneden toe lostrekken.

R22310010

31 5 603

31 5 601

R22310020
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• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Zet het kogelgewricht met een dopsleutel, 
BMW nr. 31 5 601, en een inbus, 
BMW nr. 31 5 603, op de langsdraagarm vast.

e Attentie:
Zorg ervoor dat de manchet op het kogelgewricht 
correct wordt gemonteerd om vetlekkage en vervui-
ling te voorkomen.
Moeren van de binnenpootbevestiging aan het kroon-
stuk slechts eenmaal gebruiken.

X Aanhaalmoment:
Langsdraagarm aan kogelgewricht
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)....... 130 Nm
Bevestiging binnenpoot/kroonstuk 
(Olie-/vetvrij) ................................................. 45 Nm

31 42 Vorkbovenplaat uit-/inbouwen

• Binnenbekleding van de panelen verwijderen 
(a 46.7).

• Zijpaneel links verwijderen (a 46.8). 
• Maak de massakabel los van de accu.
• [Radio] Luidsprekerbox links uitbouwen.

• Verbindingsstekker (1) voor contactstuurslot los-
maken. 

• Klembeugel van de bowdenkabels aan de 
draagarmbrug losmaken.

• Beide draagarmen van het kroonstuk losmaken.

• Draai de moeren voor de binnenpoten bij de 
vorkbovenplaat los, daarbij het zeskant van de 
binnenpoot tegenhouden.

• Schroeftap van frame losmaken.

L Opmerking:
De schroeftap is met een perspassing in het hoek-
contactlager ingebouwd. Bouw hem daarom com-
pleet uit.

• Verwijder de vorkbovenplaat.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

e Attentie:
Moeren van de binnenpootbevestiging aan het kroon-
stuk slechts eenmaal gebruiken.

X Aanhaalmoment:
Schroeftap aan frame
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243) ........ 130 Nm
Bevestiging binnenpoot aan kroonstuk
(Olie-/vetvrij) ................................................. 45 Nm
Draagarm aan kroonstuk ............................. 21 Nm

R22510040
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Topgewricht uit-/inbouwen

• Verwijder de stofmanchetten (1).
• Bouw de borgveer (2) uit.
• Topgewricht (3) met pen, BMW nr. 31 5 661 en 

bus, BMW nr. 31 5 662, verwijderen.

• Pers het topgewricht (3) m.b.v. de pen, 
BMW nr. 31 5 661, in de boring.

• Monteer de borgveer (2).
• Monteer de stofmanchetten (1).

Hoekcontactlager uit-/inbouwen

• Verwijder de borgveer (1).
• Verwarm de vorkbovenplaat tot ca. 100 °C.
• Tik het hoekcontactlager zo nodig m.b.v. een 

kunststof hamer los.

• Schroeftap met pen, BMW nr. 31 5 651, als on-
derslag verwijderen.

• Schroeftap met pen, BMW nr. 31 5 651, als on-
derslag in hoekcontactlager persen.

R21310030
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• Verwarm de vorkbovenplaat tot 100 °C en mon-
teer het hoekcontactlager met de pen, 
BMW nr. 31 5 651, en de bus, 
BMW nr. 31 5 653.

• Monteer de borgveer.

31 42 Vorkbovenplaat uit-/inbouwen

• Bouw het spatbord uit.
• Verwarm de bevestiging voor de langsdraagarm 

tot max. 120 °C en draai de moeren los.
• Draai de bouten van de vorkbovenplaat los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

e Attentie:
Let op het montagevoorschrift voor de voorvork.

X Aanhaalmoment:
Langsdraagarm aan kogelgewricht
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)....... 130 Nm
Vorkbovenplaat aan buitenpoot
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243)........... 25 Nm

Kogelgewricht in vorkbovenplaat uit-/inbouwen

• Plaats de vorkbovenplaat in de houder, 
BMW nr. 31 5 620.

• Kogelgewricht met dopsleutel slw 46, 
BMW nr. 31 5 630, los-/vastdraaien.

X Aanhaalmoment:
Kogelgewricht op vorkbovenplaat
(Schroefdraad met Optimoly TA invetten) ... 230 Nm

31 42  Weerstand van kogelgewricht/
hoekcontactlager controleren

• Motor op de middenstandaard geplaatst, voor-
wiel moet vrij kunnen draaien.

L Opmerking:
Voor het bepalen van de meetwaarden moet het 
aantrekkoppel zeer langzaam worden verhoogd.

• Meet m.b.v. de weerstandsmomentmeter, 
BMW nr. 00 2 570, het verdraaiingsmoment 
naar links en naar rechts vanuit de middenstand 
van het stuur. 

Weerstandsmoment:
Meet bij een kamertemperatuur (boven 20 °C) 
Richtwaarde:..................................... 1,0 ... 2,0 Nm
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Montagevoorschrift voorvork

e Attentie:
Om een spanningsvrije montage van de vork te 
waarborgen moeten de volgende werkzaamheden 
en vooral de volgorde exact worden aangehouden.

• Het voorveerelement moet zijn uitgebouwd.

e Attentie:
Pas op voor krassen op gespoten onderdelen, plak 
ze indien nodig af.

• Maak de vorkbovenplaat vast aan het frame.

• Vorkpoten met steekas voormonteren/afstand 
„A” instellen.

Afstand „A”: ........................................165 ± 0,5mm

L Opmerking:
Als de steekas niet werd uitgebouwd, b.v. als alleen 
de vorkbovenplaat wordt uit-/ingebouwd, dan ver-
valt bovenstaande procedure.

• Draai de bevestigingsbouten van de vorkboven-
plaat aan, maar draai ze nog niet met het voorge-
schreven aantrekkoppel vast.

• Maak de vorkbovenplaat vast aan de langs-
draagarm.

• Met bijvoorbeeld een spanband de vork zo ver uit 
het frame trekken, dat de volledig ingeschoven 
vorkpoten voor bevestiging aan het kroonstuk 
slechts minimaal naar buiten getrokken moeten 
worden. 

• Maak de vorkpoten aan het kroonstuk vast.
• Draai de bouten van de vorkbovenplaat vast.
• Het systeem controleren op soepel lopen, door 

in de rechtuitstand en aan de stuuraanslagen in- 
en uit te veren (zonder veerelement).

• Bouw de steekas uit.

e Attentie:
De steekas moet bij montage zichtbaar goed zijn uit-
gelijnd en met lichte draaibewegingen gemonteerd 
kunnen worden.

• Bouw het veerelement in.

X Aanhaalmoment:
Schroeftap aan frame
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243) ........ 130 Nm
Klembevestiging steekas.............................. 22 Nm
Langsdraagarm aan kogelgewricht
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ...... 130 Nm
Bevestiging binnenpoot aan kroonstuk
(Olie-/vetvrij) ................................................. 45 Nm
Vorkbovenplaat op buitenpoot 
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243) .......... 25 Nm
Veerelement aan frame ................................ 43 Nm
Veerelement aan langsdraagarm.................. 50 Nm

A
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31 42 Voorvork demonteren/monte-
ren

31 42 Voorvork demonteren

• Draai de beluchtingsplug (1) los.
• Draai de olieaftapplug (2) los en tap de olie af.
• Bouw de binnenpoot uit.
• Bouw de stofmanchet (3) en de borgveer (4) uit.

e Attentie:
Beschadig de buitenpoot niet.

• Wip de keerring (5) los.
• Verwijder de ring (6).

31 42 Voorvork monteren

• Nieuwe O-ring (7) op bout (2) aanbrengen. 
• Monteer de olieaftapplug (2).
• Vul de vork met olie.

Inhoud per vorkpoot: ...................................0,45 l

Soort voorvorkolie: ................... BMW voorvorkolie

L Opmerking:
Bij inspecties hoeft de olie niet te worden ververst, 
daar de voorvork onderhoudsvrij is!

• Bouw de binnenpoot in.
• Monteer de ring (6).

R22310030
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• Schuif de licht geöliede keerring tot aan de aan-
slag/buitenpoot, met schroefdraadbus, 
BMW nr. 31 5 611, 
spreidhuls, BMW nr. 31 5 612, 
en afstandselement, BMW nr. 31 5 613, 
door licht intikken aanbrengen.

• Monteer de borgveer en de stofmanchet.
• De beluchtingsplug inbouwen.
• Voorvork in onbelaste toestand beluchten.

X Aanhaalmoment:
Kabelplug aan binnenpoot
.......................................... geperst, niet losmaken!

31 42 020 Opmeten van de voorvork

e Attentie:
Na een ongeval moet de voorvork op scheuren en 
beschadigingen worden gecontroleerd.

31 42 Buitenpoot en vorkbovenplaat 
controleren

e Attentie:
Vervormde buitenpoot/vorkbovenplaat vervangen.

• Buitenpoot en vorkbovenplaat op vervorming 
controleren. 

31 42 Binnenpoot op slingering contro-
leren

• Leg de binnenpoot met de beide uiteinden in een 
prisma.

• Binnenpoot langzaam draaien en daarbij met de 
meetklok, BMW nr. 00 2 510, controleren.

e Attentie:
Kromme binnenpoten mogen niet worden gericht, 
maar moeten worden vervangen!

Toelaatbare slingering: .............................0,4 mm

31 42 Buitenpoot op slingering contro-
leren

• De nieuwe binnenpoot moet gemakkelijk in de 
buitenpoot schuiven en kunnen worden ver-
draaid.

KR310100

31 5 613

31 5 611

31 5 612

RS310061
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31 42 405 Langsdraagarm uit-/inbouwen

• Zijpanelen verwijderen (a 46.8). 
• Bouw de luchtinlaat uit.
• Maak het voorveerelement aan de onderzijde los.
• Verwarm de bevestigingsmoer/-bout voor het 

kogelgewricht (1) op de langsdraagarm tot 
max. 120 °C en draai hem los.

• Verwijder de afdekkappen (2).
• Flens van het linker gasklephuis losmaken en 

verdraaien.
• Draai de bout (3) los.
• Langsdraagas (4) losmaken.

e Attentie:
Pas op voor krassen op gespoten onderdelen, plak 
ze indien nodig af.

• Trek de voorvork naar voren en trek de langs-
draagarm voorzichtig naar voren toe weg.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.
• Smeer de as dun in met vet alvorens hem te monteren.
• Zet het kogelgewricht met een dopsleutel, 

BMW nr. 31 5 601, en een inbus, 
BMW nr. 31 5 603, op de langsdraagarm vast.

X Aanhaalmoment:
Langsdraagarm aan kogelgewricht
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)....... 130 Nm
Langsdraagarm aan motor
Rechts ......................................................... 73 Nm
Schroefklep links 
(Schroefdraad licht invetten met Optimoly TA).....42 Nm
Veerelement aan langsdraagarm.................. 50 Nm

31 42 Langsdraagarm demonteren/
monteren

e Attentie:
Tijdens de montage moet het gereedschap altijd op 
de lagerbuitenring steunen.

• Lagers met een hiertoe geschikt speciaal ge-
reedschap los- en vastpersen.

R22310070
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31 42 851 Langsdraagarm controleren 
(meten)

• Langsdraagarm uitbouwen (a 31.12).

L Opmerking:

De as (1) moet zonder weerstand in de langs-
draagarm kunnen worden geschoven.
Controleer of de as (1) niet slingert.

• Bevestig de langsdraagarm met de as (1) op het 
kaliber voor de langsdraagarm, 
BMW nr. 31 5 640.

• Zet de as vast tot de langsdraagarm zonder axia-
le speling in het kaliber ligt.

L Opmerking:
Let op losgelaten lak op de langsdraagarm.

• De testpen (2) tot aan de aanslag in de boring 
aanbrengen.

Verklaring meetwaarde:
De testpen kan zonder weerstand tot de aanslag in 
de boring worden aangebracht
.................................................................... in orde

Als de testpen blijft vasthangen, slechts met veel 
kracht of helemaal niet in de boring kan worden aan-
gebracht
...................................... langsdraagarm vervangen

• Langsdraagarm inbouwen (a 31.12).

31 42 420 Veerelement voor uit-/
inbouwen

• Zijpanelen verwijderen (a 46.8). 
• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Zo nodig claxon losmaken.
• Bouw het veerelement uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

X Aanhaalmoment:
Veerelement aan frame ................................ 43 Nm
Veerelement aan langsdraagarm.................. 50 Nm

31 5 640
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32
Technische gegevens 32 Besturing R 1150 RT

Constructie Gesmede draagarm

Stuuruitslag ° 2 X 34

Stuurbreedte met gewichten mm 773
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32 72 Handgreepeenheid uit-/
inbouwen

32 72 065 Handgreepeenheid links uit-/
inbouwen

• [Radio] Bout (1) van de afstandsbediening aan 
de handgreep losmaken.

• [Radio] Deksel van de behuizing van de af-
standsbediening aan de handgreep verwijderen.

• [Radio] Bouten (2) en bout (3) losmaken en be-
huizing van de afstandsbediening op de hand-
greep verwijderen.

• [Verwarmde handgrepen] De kabelbinder aan 
de verwarmde handgreep links tot aan de 
stekker (4) losmaken.

• [Verwarmde handgrepen] De verbindingsstek-
kers van de verwarmde handgrepen 
ontkoppelen.

• [Verwarmde handgrepen] De kabelschoenen in 
de verbindingsstekker ontgrendelen en de kabel 
eruit trekken.
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• Verwijder de bevestigingsbouten (5) en verwijder 
het stuurgewicht.

• Bevestigingsbouten (6) handvatrubber verwijde-
ren.

L Opmerking:
[Verwarmde handgrepen] Bij uitbouwen van de 
verwarmde handgreep, kabel met einde van de ver-
warmde handgreepkabel in de stuurboring trekken.

• Trek het handvatrubber los.
• Bevestigingsbout (7) verwijderen en bedie-

ningshendel voor de choke uitbouwen.
• Haak de chokekabel los.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap (8) van de 

koppelingshendel uit.
• Indien nodig de bevestigingsbouten (9) van de 

combischakelaar verwijderen.
• Koppelingsschakelaar (10) uitbouwen.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Koppelingssysteem aftappen (a 00.54).
• De koppelingsleiding op de stuurhendel losma-

ken.
• De bevestigingsschroef (11) van de koppe-

lingshendel losmaken en de koppelingshendel 
verwijderen.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

e Attentie:
Let op de correcte montage van de bekabeling en 
de bowdenkabels.
Centerpunt (pijl) aan het stuur in de richting van de 
groef van de klemblokken plaatsen.

• Koppelingssysteem vullen/ontluchten 
(a 00.54).

X Aanhaalmoment:
Koppelingsleiding aan koppelingshendel ..... 14 Nm
Stuurgewicht op stuur .................................. 21 Nm

61 31 063 Combischakelaar links uit-/inbouwen

• Combischakelaar links losmaken van de hand-
greepeenheid.

• Kabel combischakelaar links losmaken.
• Trek de stekker voor de 

combischakelaar links (1) los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

61 31 295 Koppelingsschakelaar uit-/inbouwen

• Zijpaneel rechts verwijderen.
• Binnenbekleding uitbouwen.
• [Radio] Luidspreker rechts uitbouwen.
• Kabel voor koppelingsschakelaar losmaken.
• Trek de stekker voor de 

koppelingsschakelaar (2) los.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 

koppelingshendel uit.
• Indien nodig de bevestigingsbouten van de com-

bischakelaar verwijderen.
• Koppelingsschakelaar uitbouwen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
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32 72 Koppelingszuiger van koppe-
lingshendel uit-/inbouwen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Koppelingssysteem aftappen (a 00.54).
• Kabel van stuurgedeelte links losmaken.
• [Radio] Behuizing van de afstandsbediening aan 

de handgreepeenheid losmaken.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 

koppelingshendel uit.
• Bouw het stuurgewicht uit.

e Attentie:
[Verwarmde handgrepen] Belast de kabel van de 
verwarmde handgrepen niet op trek.

• [Verwarmde handgrepen] De handgreep los-
maken en een stuk naar buiten trekken.

• [Zonder verwarmde handgrepen] De hand-
greep verwijderen.

• Haak de chokekabel los.
• Chokebehuizing losmaken van de hand-

greepeenheid, een stuk naar buiten trekken en 
verdraaien.

• Draai de scharnierbout (1) los en bouw de kop-
pelingsgreep uit.

• Trek de rubber hoes (2) los.

e Attentie:
De koppelingszuiger (3) staat onder veerspanning!

• De koppelingszuiger (3) voorzichtig, bijvoorbeeld 
met een inbussleutel met T-handgreep, terug-
drukken en de borgveer (4) verwijderen.

• De koppelingszuiger (3) met veer (5) verwijderen.

R22320060
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• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de, let hierbij echter vooral op onderstaande.

• Smeer de zuiger en de cups (6) voor het inbou-
wen in met remvloeistof.

e Attentie:
De afdichtlippen van de cups (6) zijn gericht naar de 
cilinder.

• De koppelingszuiger bij het inbouwen voorzichtig 
terugdrukken, bijv. met behulp van een inbus-
sleutel met T-handgreep.

• Borgveer met haaks gebogen tang inbouwen en 
correcte montage controleren.

• Drukpen (pijl) aan de hendel licht invetten met 
Optimoly MP 3.

e Attentie:
Bij het monteren van de koppelingshendel letten op 
de juiste stand van de plaatlip op de microschake-
laar (corect functioneren!).

• Koppelingssysteem vullen/ontluchten 
(a 00.54).

• Snuifklepspeling aan de hendel voor de koppe-
ling afstellen.

• Hendel completeren.

X Aanhaalmoment:
Lagerbout handhendel ................................ 11 Nm
(Bouten die geborgd zijn met Tuflok-blauw kunnen 
meerdere malen los- en vastgedraaid worden)

Snuifklepspeling aan de hendel voor de koppe-
ling afstellen.

• Kabel van stuurgedeelte links losmaken.
• [Radio] Behuizing van de afstandsbediening aan 

de handgreepeenheid losmaken.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 

koppelingshendel uit.
• Bouw het stuurgewicht uit.

e Attentie:
[Verwarmde handgrepen] Belast de kabel van de 
verwarmde handgrepen niet op trek.

• [Verwarmde handgrepen] De handgreep los-
maken en een stuk naar buiten trekken.

• [Zonder verwarmde handgrepen] De hand-
greep verwijderen.

• Haak de chokekabel los.
• Chokebehuizing losmaken van de hand-

greepeenheid, een stuk naar buiten trekken en 
verdraaien.

• Draai het stelboutje (1) los.

L Opmerking:
De schroefdraad is met Loctite geborgd, zo nodig 
voor het uitbouwen iets verwarmen.

• Draai de scharnierbout van de remgreep (2) los 
en verwijder de remgreep.

• Reinig de schroefdraad van de stelbout en ont-
vet deze.

• Smeer de schroefdraad van de stelbout in met 
Loctite 648 of Loctite 270 en draai de stelbout 
enkele slagen in de schroefdraad.

• Drukpen van de stelbout licht invetten met 
Optimoly MP 3.

• Monteer de greep, let daarbij op de juiste stand 
van de plaatlip op de microschakelaar.

• Draai de stelbout zo ver in tot de greep geen 
speling meer heeft.

• Draai de stelbout een halve slag door.
• Borg de stelbout met lak.
• Hendel completeren.

X Aanhaalmoment:
Lagerbout handhendel (2) ............................ 11 Nm
(Bouten die geborgd zijn met Tuflok-blauw kunnen 
meerdere malen los- en vastgedraaid worden)

R21340050
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32 72 110 Handgreepeenheid rechts uit-/
inbouwen

• Verwijder de bevestigingsbouten (1) en verwijder 
het stuurgewicht.

• Bouw het afdekkapje (2) voor de gashendel uit.
• Stelbout voor de gaskabel verwijderen en gaska-

bel loshaken.
• Trek de geleider (3) voor de gaskabel los.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap (4) van de 

remhendel uit.

• [Verwarmde handgrepen] De kabelbinder aan 
de verwarmde handgreep rechts tot aan de 
stekker (5) losmaken.

• [Verwarmde handgrepen] De verbindingsstek-
kers van de verwarmde handgrepen 
ontkoppelen.

• [Verwarmde handgrepen] De kabelschoenen in 
de verbindingsstekker ontgrendelen en de kabel 
eruit trekken.

• Verwijder de bevestigingsbouten (6) en verwijder 
de combischakelaar.

L Opmerking:
[Verwarmde handgrepen] Bij uitbouwen van de 
verwarmde handgreep, kabel met einde van de ver-
warmde handgreepkabel in de stuurboring trekken.

• Gashendel volledig naar voren draaien en 
verwijderen.

• Bouw de remlichtschakelaar (7) uit.
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e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Integral ABS Regelcircuit voor aftappen
(a 34.19).

• Maak de remleiding op de remhendel los.
• De bevestigingsschroef (8) losmaken en de 

handgreepeenheid verwijderen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

L Opmerking:
Tussen de gashendel en het stuurgewicht moet al-
tijd een spleet van min. 1 mm aanwezig zijn (vrije 
slag).

e Attentie:
Let op de correcte montage van de bekabeling en 
de bowdenkabels.
Centerpunt (pijl) aan het stuur in de richting van de 
groef van de klemblokken plaatsen.

• Integral ABS Regelcircuit voor vullen en 
ontluchten (a 34.20).

X Aanhaalmoment:
Remslang op het remgarnituur ..................... 18 Nm
Stuurgewicht aan stuur ................................ 21 Nm

61 32 073 Combischakelaar rechts uit-/inbou-
wen

• Combischakelaar rechts losmaken van de hand-
greepeenheid.

• Kabel combischakelaar rechts losmaken.
• Trek beide stekkers voor de 

combischakelaar rechts (1) los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

61 31 300 Remlichtschakelaar voor uit-/inbou-
wen

• Zijpaneel rechts verwijderen.
• Binnenbekleding uitbouwen.
• [Radio] Luidspreker rechts uitbouwen.
• Kabel van remlichtschakelaar voor losmaken
• Trek de stekker voor de remlichtschakelaar (2) 

los.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 

remhendel uit.
• Bouw de remlichtschakelaar uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

R22610070
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32 72  Remzuiger in remhendel uit-/
inbouwen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Integral ABS Regelcircuit voor aftappen
(a 34.19).

• Bouw het afdekkapje voor de gashendel uit.
• Stelbout voor de gaskabel verwijderen en gaska-

bel loshaken.
• Trek de geleider voor de gaskabel los.
• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 

handgreepeenheid uit.
• Combischakelaar losmaken van de hand-

greepeenheid.
• Bouw het stuurgewicht uit.
• [Verwarmde handgrepen] Kabel aan 

stuurgedeelte rechts losmaken.

e Attentie:
[Verwarmde handgrepen] Belast de kabel van de 
verwarmde handgrepen niet op trek.

• [Verwarmde handgrepen] Gashendel volledig 
naar voren draaien en een stuk naar buiten trek-
ken.

• [Zonder verwarmde handgrepen] Gashendel 
volledig naar voren draaien en uitbouwen.

• Gaskabelgeleiding aan de handgreepeenheid 
losmaken, een stuk naar buiten trekken en ver-
draaien.

• Bouw de scharnierbout (1) voor de remgreep uit.
• Trek de rubber hoes (2) los.

e Attentie:
De remzuiger (3) staat onder veerspanning!

• De remzuiger (3) voorzichtig, bijvoorbeeld met 
een inbussleutel met T-handgreep, terugdruk-
ken en de borgveer (4) verwijderen.

• De remzuiger (3) met veer (5) verwijderen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de, let hierbij echter vooral op onderstaande.
• Smeer de zuiger en de cups (6) voor het inbou-

wen in met remvloeistof.

e Attentie:
De afdichtlippen van de cups (6) zijn gericht naar de 
cilinder.
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• Druk de remzuiger bij het inbouwen voorzichtig 
terug, bijv. met een inbussleutel met T-hand-
greep.

• Borgveer met haaks gebogen tang inbouwen en 
correcte montage controleren.

• Drukpen (pijl) aan de hendel licht invetten met 
Optimoly MP 3.

e Attentie:
Bij het monteren van de remhendel letten op de juis-
te stand van de plaatlip op de remlichtschakelaar 
(corect functioneren!).

• Integral ABS Regelcircuit voor vullen en 
ontluchten (a 34.20).

• Snuifklepspeling aan de hendel voor de rem 
afstellen. 

• Hendel completeren.

X Aanhaalmoment:
Lagerbout handhendel ................................ 11 Nm
(Bouten die geborgd zijn met Tuflok-blauw kunnen 
meerdere malen los- en vastgedraaid worden)

Snuifklepspeling aan remhendel afstellen

• Verwijder het afdekkapje voor de gaskabelgelei-
ding.

• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 
remhendel uit.

• Draai het stelboutje (1) los.

L Opmerking:
De schroefdraad is met Loctite geborgd, zo nodig 
voor het uitbouwen iets verwarmen.

• Draai de scharnierbout van de remgreep (2) los 
en verwijder de remgreep.

• Reinig de schroefdraad van de stelbout en ont-
vet deze.

• Smeer de schroefdraad van de stelbout in met 
Loctite 648 of Loctite 270 en draai de stelbout 
enkele slagen in de schroefdraad.

• Drukpen van de stelbout licht invetten met 
Optimoly MP 3.

• Monteer de greep, let daarbij op de juiste stand 
van de plaatlip op de microschakelaar.

• Draai de stelbout zo ver in tot de greep geen 
speling meer heeft.

• Draai de stelbout één slag door.
• Borg de stelbout met lak.
• Hendel completeren.

X Aanhaalmoment:
Lagerbout handhendel (2) ........................... 11 Nm
(Bouten die geborgd zijn met Tuflok-blauw kunnen 
meerdere malen los- en vastgedraaid worden)
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32 71 165 Stuur uit-/inbouwen

32 71 150 Stuurgedeelte links uit-/inbou-
wen

d Waarschuwing:
De stuurgedeelten mogen niet uit elkaar ge-
schroefd worden!

• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 
handgreepeenheid links uit.

• [Radio] Afstandsbediening aan de handgreep 
losmaken.

• Combischakelaar links losmaken van de hand-
greepeenheid.

• [Verwarmde handgrepen] Verwarmde 
handgreep links uitbouwen.

• Stuurgedeelte links losmaken van het kroonstuk.

e Attentie:
Handgreepeenheid horizontaal houden, zodat geen 
lucht in het hydraulische circuit kan indringen.

• Handgreepeenheid links losmaken.
• Stuurgedeelte links uitbouwen, 

handgreepeenheidverwijderen en horizontaal 
houden.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Handgreepeenheid uitrichten op centerpunt (pijl) 
van het stuur.

e Attentie:
Let op de correcte montage van de bekabeling en 
de bowdenkabels.

X Aanhaalmoment:
Stuurgewicht op stuur .................................. 21 Nm
Stuurstang aan kroonstuk ............................ 21 Nm

R22320040
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32 71 160 Stuurgedeelte rechts uit-/
inbouwen

d Waarschuwing:
De stuurgedeelten mogen niet uit elkaar ge-
schroefd worden!

• Bouw de onderste kunststof afdekkap van de 
handgreepeenheid rechts uit.

• Combischakelaar rechts losmaken van de hand-
greepeenheid.

• [Verwarmde handgrepen] Verwarmde 
handgreep rechts uitbouwen.

• Stuurgedeelte rechts losmaken van het kroon-
stuk.

e Attentie:
Handgreepeenheid horizontaal houden, zodat geen 
lucht in het hydraulische circuit kan indringen.

• Handgreepeenheid rechts losmaken.
• Stuurgedeelte rechts uitbouwen, hand-

greepeenheid verwijderen en horizontaal hou-
den.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Handgreepeenheid uitrichten op centerpunt (pijl) 
van het stuur.

e Attentie:
Let op de correcte montage van de bekabeling en 
de bowdenkabels.

X Aanhaalmoment:
Stuurgewicht op stuur .................................. 21 Nm
Stuurstang aan kroonstuk ............................ 21 Nm
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32 73 056 Kabelverdeler, bowdenkabel 
voor gasklepbediening en starttoe-
rentalverhoging uit-/inbouwen

• Verwijder de kuipzijdelen.
• Verwijder de brandstoftank.
• Bedieningshendel choke uitbouwen.
• Gaskabel (A) losmaken van handgreepeenheid.
• Bouw de gaskabelafdekkap op de gashendel uit.
• Gaskabel (B) losmaken van handgreepeenheid.
• Haak de bowdenkabel bij het linker en rechter 

gasklephuis los.
• Maak de kabelbinders los.
• Stekker brandstoftank losmaken van het frame. 

• Verbindingsstuk (1) omlaag drukken en de 
gaskabelverdeler (2) in de richting van de pijl uit 
de houder trekken.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Bowdenkabels afstellen (a 00.59).

B
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32 73 Kabelverdeler demonteren

• Haak de bowdenkabels aan de ingang van de 
kabelverdeler los.

• Chokekabel (1) verwijderen.
• Borging (2) losmaken en rol van de kabelverdeler 

uitbouwen.
• Bowden-kabels verwijderen.
• Huis van kabelverdeler, kabelrol en wig van cho-

ke vóór het aanbrengen reinigen, niet invetten.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

L Opmerking:
De kabel voor de rechter gasklep (3) is korter dan de 
kabel voor de linker gasklep (4).

e Attentie:
Bowden-kabels zonder knik monteren.
Bowdenkabels bij het inbouwen niet knikken.

• Bowdenkabels afstellen (a 00.59).
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33
Technische gegevens 33 Cardan R 1150 RT

Cardan

Constructie Haakse tandwieloverbrenging

Oliesoort Merk-hypoïdolie SAE 90 API klasse GL 5

Inhoud l ca. 0,25 (tot onderkant schroefdraad vulopening)

Type vertanding Klingenberg-Palloid-spiraalvertanding

Overbrengingsverhouding 2,91 : 1

Aantal tanden 32 : 11

Tandflankspeling mm 0,07...0,16

Voorspanning conisch rollager mm 0,05...0,1

Cardanas

Constructie Cardanas met geïntegreerde torsiedemper en 
twee kruiskoppelingen

Achtervork

Constructie BMW Paralever

Achtervorklengte mm 506 (vorkdraaipunt tot hartlijn van het wiel)

Achterwielvering

Constructie Centraal veerelement met enkelvoudige gasdruk-
demper, traploos verstelbare uitgaande demping 
en traploos hydraulisch verstelbare veervoor-
spanning

Totale veerweg van het wiel mm 135
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33 10 Cardan uitbouwen, demonteren, 
monteren en inbouwen

33 10 Cardan uitbouwen

• Tap zo nodig de cardanolie af.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.44).

• Maak de remklauw los en bind hem met een ka-
belbinder op aan het achterframe.

• Integral ABS Sensor (1) uitbouwen.
• Bouw het achterwiel uit.
• De reactiestang (2) bij de cardan losmaken.
• Spanband (3) verwijderen.
• Schuif de stofhoes naar achteren.
• Achtervorklagertappen zijn met Loctite geborgd, 

tot max. 120 °C verwarmen.
• Zelfinstellende lagertap (4) iets losdraaien.
• Vaste lagertap (5) iets losdraaien.
• De reactiestang (2) bij de cardan losmaken.
• Zelfstellend en vaste lagertap losmaken.

L Opmerking:
Lagerbinnenringen van het naaldlager niet bescha-
digen, indien nodig afzonderlijk verwijderen.

• Cardan van cardanas lostrekken.

L Opmerking:
Leg een met olie gevulde cardan niet op de zijkant 
neer, alvorens hem in te bouwen. Tijdens het rijden 
kan hij dan olie gaan lekken (zuigende werking) via 
de ontluchting.
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33 17 Conisch naaldlager in cardan uit-/
inbouwen

• Trek het naaldlager met de trekkerbrug 22/1, 
BMW nr. 00 8 572, en de binnentrekker 21/4, 
BMW nr. 00 8 573, los en leg daarbij een ring 
onder de trekkerbrug.

• Verwarm de hals van het cardanhuis tot 120 °C.
• Druk het naaldlager met de lagerbinnenring met 

behulp van een slagstempel, BMW nr. 36 3 700, 
in de boring

RT330090

00 8 573
00 8 572
33.6



33 12 Differentieelwiel uitbouwen

• Druk het schuifstuk los.
• Bouw de borgveer indien nodig uit/in.
• Spanband losmaken en stofhoes verwijderen.

• Zet de cardan vast aan de houder, 
BMW nr. 33 1 510/511.

• Zet de arrêteerarm (1) vast aan de houder.
• Draai de stiftschroef zo ver aan dat deze aanligt.

e Attentie:
De stiftschroeven mogen niet uitsteken, kans op be-
schadiging van de hals van het huis.

• De schroefbussen (2) op de cardan inbrengen en 
met wielmoeren vastdraaien.

• Zeskantmoer (3) aan het differentieelwiel tot 
100 °C verwarmen, met inbus slw 36 en verloop-
stuk, BMW nr. 33 1 720, losmaken.

L Opmerking:
Gebruik zo nodig een schuifhandgreep met twee 
verlengstukken.

• Verwarm het cardanhuis tot maximaal 120 °C en 
draai de schroefdraadbus (4) m.b.v. de nokken-
sleutel, BMW nr. 33 1 700.

• Bouw voor het uitbouwen van het differentieel-
wiel (5) het kroonwiel uit (a 33.12).
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• De cardan opstellen met gemonteerde houder, 
BMW nr. 33 1 510.

e Attentie:
Om te voorkomen dat het differentieelwiel bescha-
digt als het valt, moet er een zachte plaat onder wor-
den gelegd.

• Verwarm het huis tot het differentieelwiel loskomt 
(max. 120 °C) en uit de cardan valt.

• Neem het differentieelwiel en de vulring weg.

33 12 Differentieelwiel demonteren

• Verwijder de lagerbuitenring (1).
• Span het differentieelwiel (2) in een bankschroef 

met aluminium spanplaten (spiebaanvertanding 
boven).

• Met de trekker, BMW nr. 00 7 500, beide lagers 
tegelijkertijd verwijderen.

• Verwijder de drukring (3).
• Trek het hoekcontactlager (4), de lagerbinnen-

ring (5), de rollenkooi (6) en de lagerbuitenring (7) 
van het differentieelwiel.
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33 12 Naaldlager voor differentieelwiel uitbou-
wen

• Verwarm het cardanhuis tot 120 °C.
• Trek de buitenring van het naaldlager m.b.v. 

de binnentrekker, BMW nr. 00 8 573, de ver-
lengde spil, BMW nr. 00 8 575, en de trekker-
brug, BMW nr. 00 8 572 los.

33 12 Differentieelwiellager inbouwen
• Verwarm de lagerzitting van het naaldlager tot 

100 °C.
• Pers het naaldlager m.b.v. een geschikte pen of 

het differentieelwiel in het huis.

33 12 Differentieelwiel monteren

• Reinig de schroefdraad van het differentieelwiel.
• Verwarm de lagerbinnenring (1) tot 100 °C en 

schuif hem tot aan de aanslag op het differen-
tieelwiel (2).

• Schuif de lagerbuitenring (3) samen met de rol-
lenkooi (4) op de lagerbinnenring.

• Verwarm het hoekcontactlager (5) tot 100 °C en 
schuif hem tot aan de aanslag op het differen-
tieelwiel.

• Laat het differentieelwiel afkoelen.
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33 12 Differentieelwiel inbouwen

• Reinig de schroefdraad in het huis.

• Breng de houder, BMW nr. 33 1 510, zo aan, dat 
de hals van het cardanhuis aan de aangedreven 
zijde recht naar boven wijst.

• Verwarm de hals van het cardanhuis tot 
max. 120 °C.

L Opmerking:
Laat voor het inbouwen het differentieelwiel bijv. in 
de koelkast/het vriesvak afkoelen of gebruik een 
koelspray.

• Bouw de afstandsring (2) in.
• Bouw het differentieelwiel (1) van bovenaf in.
• Span de houder, BMW nr. 33 1 510, zo in de 

bankschroef dat de hals van het huis aan de aan-
drijfzijde naar boven is gericht.

• Bouw voor het bevestigen van het differentieel-
wiel het kroonwiel met het deksel in.

• Zet de blokkeerarm (8) aan de houder, 
BMW nr. 33 1 510, en schroef de cardan vast.

• Monteer de lagerbuitenring (3).
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• Smeer de afdichtlippen van de keerring (4) en de 
buitenomtrek dun in met olie.

• Keerring met slagstempel, BMW nr. 33 1 770, in 
schroefdraadbus (5) persen/tikken.

• De gereinigde schroefdraadbus insmeren met 
Loctite 577 en met behulp van de nokkensleu-
tel, BMW nr. 33 1 700, aantrekken.

• Breng de drukring (6) aan.

L Opmerking:
Controleer of de afdichtlip van de keerring goed te-
gen de drukring ligt.

• Zeskantmoer (7) met inbus slw 36 en verloop-
stuk, BMW nr. 33 1 720, aantrekken.

e Attentie:
De moer mag de keerring niet beschadigen!

X Aanhaalmoment:
Behuizingsdeksel ......................................... 35 Nm
Kabelbus 
(Schroefdraad gereinigd + Loctite 577) ..... 160 Nm
Moer voor differentieelwiel 
(Schroefdraad gereinigd + Loctite 2701) .... 200 Nm
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33 12 Kroonwiel uitbouwen, demonte-
ren

• Verwijder het cardanhuisdeksel (1) met het 
kroonwiel (2) en het lager (3).

• Verwarm het cardanhuisdeksel tot 100 °C en trek 
het los.

• Tik de keerring (4) m.b.v. een pen uit het cardan-
huisdeksel.

• Span het kroonwiel in een bankschroef met alu-
minium spanplaten.

• Druktaats (pijl), BMW nr. 00 7 511, aanbrengen.
• Met trekker, BMW nr. 33 1 830, het groefkogel-

lager verwijderen.

• Druktaats, BMW nr. 11 0 561, aanbrengen.
• Trek het conisch rollager m.b.v. de trekker, 

BMW nr. 00 7 500, los van het kroonwiel.
• Draai het huis om en verwarm dit tot de lagerbui-

tenring loskomt (max. 100 °C).
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33 12 Kroonwiel completeren/monteren

• Verwarm het cardanhuis tot 80 °C.
• Pers de lagerbuitenring m.b.v. het slagstempel, 

BMW nr. 23 4 670, en de handgreep, 
BMW nr. 00 5 500, in de boring van het huis.

• Controleer met een tik van de hamer of het lager 
goed draagt.

L Opmerking:
Als er nieuwe onderdelen werden ingebouwd (bijv. 
conische rollagers) moet de tandflankspeling wor-
den gecontroleerd en zo nodig opnieuw worden af-
gesteld.

• Plaats de al gemonteerde vulring (1) of een 
2,25 mm dikke vulring (voor de voorlopige tand-
flankspeling) op het kroonwiel.

L Opmerking:
De afschuining op de binnendiameter van de vulring 
moet naar het kroonwiel zijn gericht!

• Verwarm het conische rollager (2) tot 80 °C en 
schuif het op het kroonwiel.

• Plaats het kroonwiel (3) in het huis.
• Verwarm het kogellager (4) tot 80 °C en plaats 

het op het kroonwiel.
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Afstellen van pignon en kroonwiel 

• Het pignon en het kroonwiel moeten worden af-
gesteld als de tandwielset of het cardanhuis 
werd vervangen.

L Opmerking:
De paarsgewijze nummering (1) van de set tandwie-
len (op pignon en kroonwiel) moet altijd overeen-
stemmen!

• Bepaal de werkelijke maat van het pignon K, 
houd hierbij rekening met de op het kroonwiel 
met het betreffende voorteken aangegeven afwij-
king (2) t.o.v. de grondmaat voor het pignon 
77,50 mm.

Bijvoorbeeld:  K = 77,50 mm + 0,20 mm = 77,70 mm

• Bepaal de werkelijke maat van het huis G: 
Als G 75,50 mm van de grondmaat van het huis
afwijkt, zijn de beide cijfers achter de komma
op de hals van het huis genoteerd.

Bijvoorbeeld: G = 75,45 mm

• Bepaal de benodigde vulringdikte D:

D = K - G

Bijvoorbeeld: D = 77,70 mm - 75,45 mm = 2,25 mm

L Opmerking:
Wanneer op het kroonwiel geen afwijkingen en op 
de behuizing geen maat aangegeven is, dan zijn de 
basismaten aangehouden, d.w.z. de noodzakelijke 
vulringdikte bedraagt 2 mm (77,5 mm-75,5 mm).
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Tandcontactbeeld controleren

• Het draagbeeld moet worden gecontroleerd 
wanneer de set tandwielen, de behuizing of het 
lager van het differentieelwiel wordt vervangen

L Opmerking:
Vóór het controleren van het tandcontactbeeld erop let-
ten of (zo nodig voorlopig) tandflankspeling aanwezig is.

L Opmerking:
Het tandcontactbeeld wordt m.b.v. vulring (1) onder 
het differentieelwiel afgesteld.

• Ontvet de tandflanken van het kroon- en pignonwiel.
• Smeer drie tandflanken van het kroonwiel in met 

toucheerverf.
• Met meetgereedschap, BMW nr. 33 2 600, het kroon-

wiel centreren, met de bal van de handen in de behui-
zing drukken en enkele malen heen en weer draaien.

• Wanneer de juiste vulring is gemonteerd, wordt 
het volgende tandcontactbeeld in onbelaste toe-
stand zichtbaar.

L Opmerking:
Aan de drukzijde „V” bevindt het tandcontactbeeld 
zich in het midden.
Aan de lijzijde „R” bevindt het tandcontactbeeld zich 
dichter bij de grote diameter.

e Attentie:
Tandcontact bij de kleine diameter is nooit toege-
staan!

• Wanneer dit draagbeeld ontstaat moet een dun-
nere vulring worden gemonteerd.

• Wanneer dit draagbeeld ontstaat moet een dik-
kere vulring worden gemonteerd.

• Reinig de tandflanken.
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33 12 Tandflankspeling controleren/
afstellen

• Meetgereedschap, BMW nr. 33 2 600, met be-
hulp van de meetklok op het kroonwiel plaatsen 
en met de gekartelde schroef aan de behuizing 
bevestigen.

• Meetarm, BMW nr. 33 2 603, centraal op het 
kroonwiel bevestigen.

• Kroonwiel met de hand in het huis drukken en 
door heen en weer draaien tandflankspeling con-
troleren.

L Opmerking:
Controleer de tandflankspeling op drie punten, om 
de 120° en verdraai het pignon via het kroonwiel.

• Corrigeer de tandflankspeling door bij een te 
grote speling een dunnere vulring en bij een te 
kleine speling een dikkere vulring (1) aan te bren-
gen.

L Opmerking:
De afschuining op de binnendiameter van de vulring 
moet naar het kroonwiel zijn gericht!

Tandflankspeling:
(Instelling zonder olie)......................0,07...0,16 mm
Voorlopige tandflankspeling ................0,1...0,5 mm

33 2 603
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Cardanhuisdeksel uitlijnen

• Om de betreffende voorspanning van het co-
nisch rollager te bereiken moet het huisdeksel 
afgesteld worden. 

• Meet met de dieptemaat, BMW nr. 00 2 550, 
maat „a”.

• Meetring, BMW nr. 33 2 601, aanbrengen en be-
vestigen.

• Vanaf de buitenring van het kogellager door de 
opening in de messingring op het scheidingsvlak 
van de behuizing meten en de maat „b” vaststel-
len.

• Maat „a” – maat „b” = dikte van de vulring zonder 
voorspanning.

• Smeer de vulring met de berekende dikte dun in 
met vet en breng hem aan.

Voorspanning:..................................0,05...0,1 mm 

33 11 032 Cardanhuisdeksel monteren

• Smeer de afdichtlip en de omtrek van de keerrin-
gen dun in met olie.

• Met de slagstempel, BMW nr. 33 1 860, en de 
handgreep, BMW nr. 00 5 500, de keerring intik-
ken.

• Verwarm het cardanhuisdeksel tot 80 °C en 
breng het aan op het cardanhuis. 

• Draai de bevestigingsbouten kruislings vast.

X Aanhaalmoment:
Behuizingsdeksel ......................................... 35 Nm

33 12 Schuifstuk inbouwen

• De stofhoes over het huis schuiven en met span-
band bevestigen.

• De vertanding aan het primaire tandwiel insme-
ren met Staburags NBU 30 PTM.

• Schuif het schuifstuk op het primaire tandwiel.
• Tik voorzichtig met een kunststof hamer de borg-

veer in de groef.
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33 10 050 Cardan inbouwen

L Opmerking:
Leg een met olie gevulde cardan niet op de zijkant 
neer alvorens hem in te bouwen. Tijdens het rijden 
kan hij dan olie gaan lekken (zuigende werking).

• De vertanding aan het schuifstuk (pijl) insmeren 
met Staburags NBU 30 PTM.

• De binnenlagerringen van het naaldlager met wat 
Staburags NBU 30 PTM aanbrengen.

• Cardan met stofhoes aanzetten, schuifstuk in 
cardanas voeren.

• Tap van vaste lager (1) met Loctite inschroeven.

e Attentie:
De lagerbinnenring mag nooit tegen de voorzijde 
van de naalden drukken!

L Opmerking:
Gebruik voor het reinigen een reinigingsmiddel op 
acetonbasis, bijv. 
Loctite snelreiniger 706
Loctite bestelnr. 70636-AC

• Zwevende lagertap (2) met Loctite inschroeven.

e Attentie:
De eindwaarde van het aandraaimoment bij schroef-
verbindingen met Loctite 2701 moet daadwerkelijk 
gehaald worden.
Loctite-uithardingstijd ten minste 3 uur.

• Vaste lagertap (1) vasttrekken.
• Zwevende lagertap (2) vasttrekken.
• Draai de contramoer (3) vast.
• Maak de klemband (4) van de stofhoes vast.
• Steun (5) aanbrengen.
• Vul het cardan eventueel met olie.
• Monteer het achterwiel.
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d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklauw 
de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het wiel-
circuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.48).

• Monteer de remklauw.

e Attentie:
Beschadig of kantel de remblokken niet!

• Integral ABS Sensor (6) inbouwen.
• Belast de motorfiets met ca. 85 kg en zet de los-

se reactiestang (5) vast.

X Aanhaalmoment:
Vaste lagertap
(Schroefdraad schoongemaakt + Loctite 2701)
.................................................................. 160 Nm
Zwevende lagertap 
(Schroefdraad schoongemaakt + Loctite 2701)
...................................................................... 7 Nm
Contramoer ................................................ 160 Nm
Schoor op achterwielaandrijving................... 43 Nm
Wielbouten ................................................ 105 Nm
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm

Hoeveelheid olie:
Nieuwe vulling/olie verversen ................... ca. 0,25 l

Soort cardanolie:
Merk-hypoïdolie SAE 90 API klasse GL 5

33 53 Veerelement uit-/inbouwen

L Opmerking:

Ondersteun voor het uitbouwen van het veerele-
ment het cardan.

• Verwijder de buddyzit.
• Indien nodig uitlaatdemper losmaken.
• Maak de remklauw, achter los.
• Bouw het achterwiel uit.

• Buddyzitafstelling uitbouwen.
• Maak de hydraulische veerverstelling los.
• Bouw het veerelement uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

X Aanhaalmoment:
Veerbeen aan achterframe ........................... 50 Nm
Veerelement aan achtervork
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243) .......... 58 Nm
Hydraulische veerverstelling aan 
achterframe.................................................. 22 Nm

R22330020
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33 17 350 Achtervork uit-/inbouwen

33 17 Achtervork uitbouwen

• Zijpanelen verwijderen (a 46.8). 
• Bouw de cardan uit.
• Bouw het achterveerelement uit.
• Bouw de schetsplaten voor de voetsteun uit.
• Houder voor remleiding van achtervork losma-

ken.
• Achtervorklagertappen zijn met Loctite geborgd, 

tot max. 120 °C verwarmen.
• Zwevende lagertap (1) iets losdraaien.
• Vaste lagertap (2) iets losdraaien.
• Zwevende en vaste lagertap losmaken.
• Achtervork met stofhoes uitbouwen.
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33 17 381 Conische rollagers uit-/inbou-
wen

• Trek het conisch rollager met de trekkerbrug, 
BMW nr. 00 8 572, en binnentrekker 21/2, 
BMW nr. 00 8 571, los en leg daarbij een ring 
onder de trekkerbrug.

• Lagerbuitenring met binnentrekker 21/5, 
BMW nr. 00 8 563, verwijderen.

• Verwarm voor het inbouwen van de lagers de 
achtervork tot 80 °C.

• Lager met slagstempel, BMW nr. 33 5 700, in-
bouwen.

33 17 465 Stofhoes uit-/inbouwen

• Trek de stofhoes met de borgveer uit de achter-
vork.

• De afdichtlippen voor inbouwen van binnen en 
van buiten (pijlen) insmeren met 
Staburags NBU 30 PTM.

e Attentie:
Vrije ruimte van de cardanas tijdens het inveren: 
opening van de borgring moet horizontaal liggen.

26 11 Cardanas uitbouwen

e Attentie:
Pas op voor krassen op gelakte delen, gebruik 
eventueel een mat.

• Druk de cardanas los.

Kruiskoppeling op slijtage controleren

• Controleer de kruiskoppeling op axiale en radiale 
speling.

26 11 Cardanas inbouwen

• De vertanding aan de hoofdas insmeren met 
Staburags NBU 30 PTM.

• Schuif de cardanas op de hoofdas.
• Tik voorzichtig met een kunststof hamer de borg-

veer in de groef.
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33 17 Achtervork inbouwen

• Schuif de achtervork over de cardanas, druk 
hem zo ver mogelijk naar voren tot de stofhoes in 
de rand van het versnellingsbakhuis valt.

• Tap van vaste lager (2) met Loctite inschroeven.

e Attentie:
De eindwaarde van het aandraaimoment bij schroef-
verbindingen met Loctite 2701 moet daadwerkelijk 
gehaald worden.
Loctite-uithardingstijd ten minste 3 uur.

• Zwevende lagertap (1) met Loctite inschroeven.
• Vaste lagertap (2) vasttrekken.
• Zwevende lagertap (1) vasttrekken.
• Draai de contramoer (3) vast.
• Bevestig het veerelement.
• Houder voor remleiding van achtervork bevesti-

gen.

• Bouw de schetsplaten voor de voetsteun in.
• Cardan inbouwen.
• Zijbekledingspanelen inbouwen.

X Aanhaalmoment:
Vaste lagertap
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ...... 160 Nm
Zwevende lagertap 
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) .......... 7 Nm
Contramoer................................................ 160 Nm
Veerelement aan achtervork
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243) .......... 58 Nm
Veerbeen aan achterframe ........................... 50 Nm

R22330030

A

A

2

1

3
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34
Technische gegevens 34 Remmen R 1150 RT

Remvloeistof DOT 4

Voorwiel

Constructie Hydraulisch bediende dubbele schijfremmen met 
vier zuigers, vaste remklauwen en zwevende rem-
schijven

Kleurmarkering remklauwen/remblokken wit

Remblokken Sintermetaal

Minimale remblokdikte mm 1,0

Oppervlakte voeringmateriaal cm2 86

Remschijf-Ø mm 320

Dikte remschijf mm 5,0

Minimum dikte remschijf mm 4,5

Toelaatbare slingering mm 0,15

Zuigers-Ø remklauw mm 32/36

Zuigers-Ø voorremcilinder mm 16

Achterwiel

Constructie Hydraulisch bediende schijfrem met twee zui-
gers, zwevende remklauw en vaste remschijf

Remblokken Sintermetaal

Minimale remblokdikte mm 1,0 (bij het bereiken van de minimale remvoering-
dikte wordt via de boring in het remblok aan de 
wielzijde de remschijf zichtbaar)

Oppervlakte voeringmateriaal cm2 33,8

Remschijf-Ø mm 276

Dikte remschijf mm 5,0

Minimum dikte remschijf mm 4,5

Toelaatbare slingering mm 0,15

Zuigers-Ø remklauw mm 26/28

Zuiger-Ø werkcilinder mm 13

BMW Integral ABS

Constructie Actief volledig geïntegreerd systeem

Sensorafstand, voor mm 0,2...1,7 (actieve sensor)

Sensorafstand, achter mm 0,2...1,7 (actieve sensor)
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34 11  Remklauw, voor, uit-/inbouwen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Integral ABS Wielcircuit, voor, aftappen
(a 34.17).

• Maak de remleiding (1) los.
• Maak de remklauw los.
• Verwijder voorzichtig de remklauw.

e Attentie:
Vervang de afdichtringen (2) van de remleiding.
Beschadig de remblokken niet bij het inbouwen.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Integral ABS Wielcircuit, voor, vullen/ontluchten 
(a 34.24).

X Aanhaalmoment:
Remklauw aan buitenpoot............................ 30 Nm
Remslang aan remklauw .............................. 18 Nm
Ontluchtnippel op remklauw .......................... 7 Nm
Tapeind op remklauw..................................... 7 Nm

Kleurcodering:
Remblokken - remklauw..................................... wit

R28340010

d

 
Suds 2

1
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34 11 521  Remklauw, voor demonte-
ren/monteren

e Attentie:
De remklauw zelf mag niet uit elkaar worden ge-
schroefd!

– Integral ABS Wielcircuit, voor, aftappen
(a 34.17).

– Bouw de remklauw uit.

• Verwijder de remblokken.
• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Fixeer de twee tegenover elkaar liggende rem-

zuigers met behulp van het afstandsstuk, 
BMW nr. 34 1 520.

• Leg doeken tussen de niet gefixeerde remzui-
gers.

e Attentie:
Plaats de vingers niet tussen de remzuigers, kans 
op letsel door knellen!

• Druk de zuigers (1) met behulp van het perslucht-
pistool, dat op de aansluiting voor de remleiding 
is aangesloten, voorzichtig uit de remklauw.

• Neem de twee O-ringen uit de boring voor de 
remzuiger.

• Controleer de zuigers op haarscheurtjes/groe-
ven/beschadigingen.

• Smeer de nieuwe O-ringen (2, 3) in met remvloei-
stof en plaats ze in de remzuigerboring.

• Smeer de zuigers (1) in met remvloeistof.

e Attentie:
Let erop dat de remzuiger bij het inbouwen niet 
scheef wordt gedrukt.

• Bouw op dezelfde wijze de overige twee remzui-
gers in en uit.

• De zuigers met het terugdrukgereedschap, 
BMW nr. 34 1 531, volledig terugdrukken.

• Monteer de remklauw.
• Integral ABS Wielcircuit, voor, vullen/ontluchten 

(a 34.24).

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw........................... 7 Nm
Tapeind op remklauw..................................... 7 Nm

Kleurcodering:
Remblokken - remklauw..................................... wit

S340220

1

2
3

34 1 531

34 1 532
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34 21  Remklauw achter uit-/inbou-
wen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Integral ABS Wielcircuit, achter, aftappen
(a 34.18).

• Maak de remleiding (1) bij de remklauw los.
• Bouw de remklauw uit.

e Attentie:
Vervang de afdichtringen (2) van de remleiding.
Beschadig de remblokken niet.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

L Opmerking:
Draai de remklauw voor het ontluchten zodanig, dat 
de ontluchtnippel zich op het hoogste punt bevindt.

• Integral ABS Wielcircuit, achter, vullen/ontluch-
ten (a 34.27).

X Aanhaalmoment:
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm
Remslang op remklauw................................ 18 Nm
Ontluchtnippel op remklauw........................... 5 Nm

1

2

R22340090

2
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34 21  Remklauw, achter, demonte-
ren/monteren

Remklauw, achter, demonteren

– Integral ABS Wielcircuit, achter, aftappen
(a 34.18).

– Bouw de remklauw uit.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Leg een doek over de remzuiger.
• Pers de remzuiger (3) met een persluchtpistool, 

dat op de aansluiting van de remleiding is aange-
sloten, voorzichtig met geringe druk uit de cilin-
der.

e Attentie:
Steek de vinger niet tussen de remzuiger en het 
aanlegvlak aan de zijkant van de remblokken, kans 
op letsel door inklemmen!

• Verwijder de afdichtringen (4) uit de linker/rech-
ter boring.

• Controleer de zuigers op haarscheurtjes/groe-
ven/beschadigingen.

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw........................... 5 Nm

Remklauw, achter monteren

• Smeer de nieuwe afdichtringen met remvloeistof 
in en breng ze in de linker/rechter boring voor de 
remzuiger aan.

• Smeer beide remzuigers met remvloeistof in en 
breng ze aan.

e Attentie:
Let erop dat de remzuiger bij het inbouwen niet 
scheef wordt gedrukt.

• Smeer de tapeinden van de adapterplaat in met 
Shell Retinax A in en breng de adapterplaat 
aan.

• Breng de lagerplaat (5) in de remklauw aan.

L Opmerking:
Let op de montagestand (pijl in rijrichting)!

• De zuigers met het terugdrukgereedschap, 
BMW nr. 34 1 531, volledig terugdrukken.

• Integral ABS Wielcircuit, achter, vullen/ontluch-
ten (a 34.27).

X Aanhaalmoment:
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm
Remslang op remklauw................................ 18 Nm
Ontluchtnippel op remklauw........................... 5 Nm

1

2

3

4

5

R21340010
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34 11  Remschijven, voor, uit-/en 
inbouwen

d Waarschuwing:
Druk bij het uit- en inbouwen van de remklauwen de 
zuigers voorzichtig terug, omdat het wielcircuitre-
servoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 34.26).

• Maak de remklauwen los.
• Bouw het voorwiel uit.

L Opmerking:
De bevestigingsbouten (1) zijn geborgd, verwarm ze 
zo nodig vóór het losdraaien.

• Bouw de remschijven uit.

e Attentie:
Let op de drukringen tussen de remschijf, rechts, en 
het voorwiel resp. op de ABS-sensorring tussen de 
remschijf, links, en het voorwiel!

• Breng aan de linkerzijde de ABS-sensorring (2) 
en aan de rechterzijde de drukringen (3) onder 
de remschijf aan.

• Smeer de remschijf voor montage met vet in.

e Attentie:
Let op de montagerichting van de remschijf (op-
schrift naar buiten).

X Aanhaalmoment:
Remschijf op voorwiel
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)......... 21 Nm

34 21  Remschijf achter uit-/inbouwen 

d Waarschuwing:
Druk bij het uit-/inbouwen van de remklauw de zui-
gers voorzichtig terug, omdat het wielcircuitreser-
voir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 34.29).

• Bouw de remklauw uit.
• Bouw het achterwiel uit.

L Opmerking:
De bevestigingsbouten (1) zijn geborgd, verwarm ze 
zo nodig vóór het losdraaien.

• Remschijf uitbouwen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Ontvet de remschijf voor het inbouwen.

e Attentie:
Let bij het inbouwen van het achterwiel op de vul-
ring!

X Aanhaalmoment:
Remschijf aan cardan 
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ........ 21 Nm

R28340150

1

1
2

3

R28340130

1
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 Integral ABS-sensor uit-/inbouwen

34 52 044 Integral ABS-sensor, voor, uit-/
inbouwen

• Maak de kabelbinder van de sensorkabel los.
• Trek de stekker (1) van de sensorkabel los.
• Trek de sensorkabel naar beneden.
• Verwijder de sensor (2).
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

e Attentie:
Geleid de sensorkabel zorgvuldig.
Let erop dat de klemmen (3) correct worden aange-
bracht.

X Aanhaalmoment:
Sensor .......................................... handvast, 4 Nm

R22340060

1

3

2

3
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34 52 111  Integral ABS-sensor, achter, 
uit-/inbouwen

• Verwijder de duo-/berijdersbuddyzit.
• Verwijder zo nodig de koffer, rechts.
• Verwijder het kleine zijpaneel, rechts.
• Maak de kabelbinder van de sensorkabel los
• Trek de stekker (1) van de sensorkabel los.
• Reinig de sensor en de boring voor het uit-/in-

bouwen.
• Maak de sensor (2) los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Smeer de O-ringen voor montage met olie in.

e Attentie:
Geleid de sensorkabel zorgvuldig.

X Aanhaalmoment:
Sensor ........................................... handvast, 4 Nm

1

2

R22340070
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35 21 Rempedaal uit-/inbouwen

• Ontborg de pen (1) en maak hem los.
• Draai de bout (2) van het rempedaal met de 

moer (3) los.
• Bouw het rempedaal met de spiraalveer (4) uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Smeer de lagerbus in met Shell Retinax A vet.

e Attentie:
De speling van de zuigerstang en de afstelling van 
de remlichtschakelaar moet worden gecontroleerd/
afgesteld (a 34.13).

X Aanhaalmoment:
Voetrem op schetsplaat voor voetsteun
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)......... 21 Nm

34 31  Hoofdremcilinder achter uit-/
inbouwen

• Verwijder het zijpaneel, rechts.

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Integral ABS Regelcircuit, achter, aftappen
(a 34.19).

• Maak de remleiding (5) en de slang (6) los.
• Ontborg de pen (1) en maak hem los.
• Maak de hoofdremcilinder los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.
• Monteer de wegwerpslangklem (7) m.b.v. de 

tang, BMW nr. 13 1 500.
• Integral ABS Regelcircuit, achter, vullen en ont-

luchten (a 34.22).

e Attentie:
Ontlucht het remsysteem zorgvuldig.
De speling van de zuigerstang en de afstelling van 
de remlichtschakelaar moet worden gecontroleerd/
afgesteld (a 34.13).

X Aanhaalmoment:
Hoofdremcilinder aan schetsplaat voetsteun.. 9 Nm

R224601401

2

3

4

5
6
7
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Speling van de zuigerstang 
controleren/afstellen
Afstelling van de speling van de zuigerstang 
controleren

• Druk het voetrempedaal in.
• Leg een voelermaat dwars ten opzichte van de 

rijrichting tussen de hefboom van de 
remlichtschakelaar (3) en de aanslag van de 
schetsplaat voor de voetsteun (pijl).

• Laat het rempedaal langzaam opkomen en con-
troleer de speling.

De speling moet voelbaar zijn
Dikte voelermaat: ....................................0,15 mm

De speling mag niet voelbaar zijn
Dikte voelermaat: ....................................0,35 mm

Speling van de zuigerstang afstellen

• Stel de stelbout van het rempedaal af op maat A.

Afstand A: .................................... 13,6 +/- 0,5 mm
(Bovenzijde rempedaal tot bovenzijde stelbout.)
• Leg een voelermaat dwars ten opzichte van de 

rijrichting tussen de hefboom van de remlicht-
schakelaar en de aanslag van de schetsplaat 
voor de voetsteun (pijl).

Dikte voelermaat: ......................................0,2 mm

• Draai de borgmoer (1) los.
• Draai de zuigerstang (2) naar rechts richting rem-

pedaal tot speling wordt gevoeld.
• Draai de zuigerstang langzaam linksom tot geen 

speling meer wordt gevoeld. Borg de zuiger-
stang.

• Verwijder de voelermaat.
• Controleer de speling.
• Merk de borgmoer met gekleurde borglak.

R22340020

3
R22340010

A

1

2
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Afstelling remlichtschakelaar, achter 
controleren en zo nodig afstellen
Afstelling remlichtschakelaar, achter, 
controleren

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Wacht na het aanzetten van het contact altijd op de 
zelfdiagnose van het BMW Integral ABS.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Druk het rempedaal in (remlicht brandt en pomp 
draait).

• Leg een voelermaat dwars ten opzichte van de 
rijrichting tussen de hefboom van de 
remlichtschakelaar (3) en de aanslag van de 
schetsplaat voor de voetsteun (pijl).

• Laat het rempedaal langzaam opkomen en be-
paal het inschakelpunt.

De remlichtschakelaar moet uitschakelen
Dikte voelermaat:.................................... 0,90 mm

De remlichtschakelaar mag niet uitschakelen
Dikte voelermaat:.................................... 1,60 mm

• Zet het contact uit.

Remlichtschakelaar, achter, afstellen

• Druk het rempedaal in en zet het vast.
• Draai de bout (4) een slag los.

• Stel het inschakelpunt in met de voelermaat (B) 
door de remlichtschakelaar te verdraaien.

• Houd de remlichtschakelaar tegen en draai de 
bout vast.

• Controleer de afstelling.

Afstand B:.............................................1 + 0,5 mm
(Hefboom remlichtschakelaar tot inschakelpunt 
t.o.v. schetsplaat voor voetsteun)

Remzuiger in remhendel uit-/inbou-
wen 

a Zie hoofdstuk Stuurinrichting (a 32.11).

R22340020

B

3
R22340030

4

R22340020

B
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34 00 Integral ABS-drukmodulator 
uit-/inbouwen

d Waarschuwing:
Laat alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS alleen door geschoold 
personeel uitvoeren.
De onderhouds- en reparatievoorschriften en de 
volgorde hiervan moeten precies worden aange-
houden.
Maak alleen gebruik van nieuwe remvloeistof uit 
niet-geopende blikken.

Integral ABS-drukmodulator 
uitbouwen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

• Remsysteem aftappen (a 34.17).
• Maak de massakabel los van de accu en isoleer 

de kabel.
• Schuif de kap (1) naar boven.
• Verwijder de veerklem (2).

R28340060

2 1

4

3
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e Attentie:
Verbuig de remleidingen niet.

• Maak de remleidingen los van de ABS-drukmo-
dulator.

e Attentie:
Let erop dat geen remvloeistof in de stekkers komt.

• Trek de stekkers (3) los van de wielcircuitreser-
voirs, voor en achter.

• Ontborg de stekker (4) (pijl) en trek hem los.
• Trek de stekker van de Hall-sensor los.
• Bouw de Motronic-regeleenheid uit.
• Maak de ABS-drukmodulator los en verwijder 

hem voorzichtig via de linkerzijde.

Integral ABS-drukmodulator inbouwen

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de; let daarbij op de volgende werkzaamheden.

L Opmerking:
Vervang altijd de afdichtringen (Quad-ringen) tussen 
de remleidingen en de drukmodulator wanneer de 
remleidingen worden vervangen.

d Waarschuwing:
Vervang de veerklem telkens na het openen van de 
verbinding. Let op de juiste stand.

• Breng de nieuwe veerklemmen aan.
• Schuif de beschermkap op de remleiding.
• Breng de remleidingen aan.
• Controleer of de veerklemmen goed zijn aange-

bracht (pijlen).
• Trek de kappen over de verbindingen.
• Sluit de accukabel aan.
• Remsysteem vullen en ontluchten (a 34.20).
• Nadat alle werkzaamheden aan het remsysteem 

zijn uitgevoerd, ontluchtcontrole met 
BMW MoDiTeC uitvoeren (a 34.30).

L Opmerking:
In de Motronic regeleenheid MA2.4 worden door het 
losmaken van de accukabels de gegevens in het 
storingsgeheugen gewist en de adaptatiewaarden 
teruggezet.
Dit kan de draaikarakteristiek van de motor na het 
starten kortstondig negatief beïnvloeden.

• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

X Aanhaalmoment:
ABS-drukmodulator op accusteun ............... 10 Nm
ABS-drukmodulator op steun......................... 7 Nm
34.16



34 00 Integral ABS remsysteem 
aftappen

d Waarschuwing:
Laat alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS alleen door geschoold 
personeel uitvoeren.
De onderhouds- en reparatievoorschriften en de 
volgorde hiervan moeten precies worden aange-
houden.
Maak alleen gebruik van nieuwe remvloeistof uit 
niet-geopende blikken.

L Opmerking:
De beschrijving geldt voor een vul- en ontluchtappa-
raat voor remsystemen met afzuiging van de rem-
vloeistof door middel van vacuüm.
Volg bij gebruik van andere apparatuur de voor-
schriften van de fabrikant.

• Verwijder de duo-/berijdersbuddyzit.
• Verwijder de brandstoftank.

Wielcircuit aftappen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

Wielremcircuit, voor, aftappen

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

• Wielcircuitreservoir voor (1) openen.

e Attentie:
Maak de verbindingen bij de ABS-drukmodulator 
niet los, opdat geen remvloeistof in de stekkers 
komt.

• Zuig de oude remvloeistof uit het wielcircuitre-
servoir en breng het deksel aan.

• Bouw de remblokken, voor, uit.

e Attentie:
Voorkom dat er krassen op de velg komen, plak 
deze zo nodig af.

• Druk de zuiger van de remklauw links en rechts 
met behulp van het 
remzuigerterugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1
531, en het fixeerstuk, BMW nr. 34 1 532, ge-
heel terug en zet de zuigers vast.

• Remklauw, links en rechts met doeken omwikke-
len.

• Remmenontluchtapparaat op de ontluchtnippel 
van de linker remklauw aansluiten, maar niet in-
schakelen.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Wacht na het aanzetten van het contact altijd op de 
zelfdiagnose van het BMW Integral ABS.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Trek de remgreep licht in tot de pomp juist draait.
• Draai de ontluchtnippel open.
• Tap het wielremcircuit met behulp van de pomp 

af.
• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Voer de ontluchtprocedure bij de rechter rem-

klauw op dezelfde wijze als bij de linker uit.
• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.

R28340110

1

R28000180

34 1 531

34 1 532
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Wielremcircuit, achter, aftappen

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

– Verwijder zo nodig de remblokken, voor.

• Remcircuitreservoir achter (1) openen.

e Attentie:
Maak de verbindingen bij de ABS-drukmodulator 
niet los, opdat geen remvloeistof in de stekkers 
komt.

• Zuig de oude remvloeistof uit het wielcircuitre-
servoir en breng het deksel aan.

• Remblokken, achter uitbouwen.

• Breng de adapter, BMW nr. 34 1 536, aan in 
plaats van het buitenste remblok.

• Breng het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, met 
de greep naar de buitenzijde in de remklauw, 
achter, aan. Druk de zuigers volledig terug en zet 
ze vast.

• Wikkel de remklauw in een doek.
• Sluit het ontluchtapparaat op de ontluchtnippel 

aan, maar schakel hem nog niet in.
• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Wacht na het aanzetten van het contact altijd de 
zelfdiagnose van het BMW Integral ABS af. Het rem-
pedaal van tevoren niet indrukken.

• Druk het rempedaal licht in, tot de pomp juist 
draait.

• Draai de ontluchtnippel open.
• Tap het wielremcircuit met behulp van de pomp 

af.
• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.

R28340110

1

R28000170

34 1 536

34 1 531
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Regelcircuits aftappen

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

Regelcircuit, voor, aftappen

• Zet het voorwiel in een zodanige stand dat het 
remvloeistofreservoir loodrecht staat en zet het 
wiel vast.

• Omwikkel het remvloeistofreservoir met doeken.
• Verwijder de dop, voor, met het rubbermem-

braan.
• Zuig de oude remvloeistof uit het reservoir.

• Zuig de remvloeistof in de voorgeschreven volg-
orde af, gebruik hiertoe ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532:

– doseercilinder, voor (1),
– integraalcircuit, voor (2) en
– regelcircuit, voor (3).

Regelcircuit, achter, aftappen

• Verwijder het deksel, achter, met het rubber-
membraan, zuig de oude remvloeistof uit het re-
servoir en reinig het reservoir.

• Zuig de remvloeistof in de voorgeschreven volg-
orde af, gebruik hiertoe ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532:

– doseercilinder, achter (4),
– integraalcircuit, achter (5) en
– regelcircuit, achter (6).

R28340110

1
3

2

R28340110

4

5

6
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34 00  Integral ABS remsysteem vul-
len en ontluchten

d Waarschuwing:
Laat alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS alleen door geschoold 
personeel uitvoeren.
De onderhouds- en reparatievoorschriften en de 
volgorde hiervan moeten precies worden aange-
houden.
Maak alleen gebruik van nieuwe remvloeistof uit 
niet-geopende blikken.

L Opmerking:
De beschrijving geldt voor een vul- en ontluchtappa-
raat voor remsystemen met afzuiging van de rem-
vloeistof door middel van vacuüm.
Volg bij gebruik van andere apparatuur de voor-
schriften van de fabrikant.

– Plaats de motorfiets op de middenstandaard.
– Verwijder de duo-/berijdersbuddyzit.
– Verwijder de brandstoftank.

Regelcircuits vullen en ontluchten

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

Regelcircuit, voor, vullen

– Zet het voorwiel in een zodanige stand dat het 
remvloeistofreservoir horizontaal staat en het 
wiel vast.

– Omwikkel het remvloeistofreservoir met doeken.
– Verwijder de dop, voor, met het rubbermem-

braan.

• Remvloeistof tot aan de „MAX”-markering (pijl) 
bijvullen.

e Attentie:
Tijdens het vullen en ontluchten moet de boring al-
tijd met remvloeistof zijn bedekt, omdat anders lucht 
in het remsysteem wordt gezogen.

• Zuig de remvloeistof in de voorgeschreven volg-
orde af en vul tegelijkertijd schone remvloeistof 
bij. Gebruik hiervoor ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532:

• doseercilinder, voor (1),
• integraalcircuit, voor (2),
• regelcircuit, voor (3) en 
• nogmaals de doseercilinder, voor (1).

e Attentie:
Door het met vacuüm afzuigen is de remvloeistof in 
de slang van het ontluchtapparaat niet zonder lucht-
bellen.
Daarom moet in de voorgeschreven volgorde met 
de hand op de voorgeschreven wijze worden na-
ontlucht.

KR340280

R28340110

1
3

2
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Regelcircuit, voor, ontluchten

• Sluit het expansiereservoir met het rubbermem-
braan en het deksel af.

• Draai het stuur tot de aanslag naar links.
• Trek de remgreep meerdere keren met kleine 

slagen aan zodat lucht uit de hoofdremcilinder 
kan ontwijken.

• Schakel het ontluchtapparaat uit.
• Zet de remgreep in stand 4.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• verwijder de dop met het rubbermembraan.
• Ontlucht:
– doseercilinder, voor (1),
– integraalcircuit, voor (2),
– regelcircuit, voor (3) en 
– nogmaals de doseercilinder, voor (1)
volgens de voorschriften met ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532.

Ontluchtvoorschriften:
1. Remgreep langzaam aantrekken tot de remlicht-
schakelaar klikt (speling opgeheven).
2.Draai de ontluchtingsnippel open.
3.Trek de remgreep langzaam volledig aan en draai 
de ontluchtingsnippel dicht.
4.Laat de remgreep langzaam terugkomen.
5. Herhaal de handelingen 1 tot en met 4 net zo lang 
tot de remvloeistof helder is en geen luchtbellen be-
vat.

• Breng beschermdoppen op de ontluchtnippels 
aan.

• Vul remvloeistof bij tot het „MAX”-merkteken.
• Verwijder remvloeistof van de rand van het reser-

voir, van de rubberbalg en van het deksel. Mon-
teer de onderdelen zorgvuldig na elkaar.

• Remvloeistofniveau aansluitend controleren.
• Motorfiets staat op de middenstandaard.
• Draai het stuur naar links.

Richtpeil 
niet onder......................................................... MIN
(Bovenzijde van de markeringsring)

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchtcontrole met 
BMW MoDiTeC uit!

Type remvloeistof ........................................DOT 4
R28340110

1
3

2

R22000140
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Regelcircuit, achter, vullen

• Verwijder het accudeksel, achter, met het rub-
bermembraan.

• Vul remvloeistof bij tot aan het „MAX”-merkteken.

e Attentie:
De remvloeistof mag tijdens het vullen en ontluchten 
niet tot onder het „MIN”-merkteken dalen, omdat 
anders lucht in het remsysteem wordt gezogen.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Zuig de remvloeistof in de voorgeschreven volg-
orde af en vul tegelijkertijd schone remvloeistof 
bij. Gebruik hiertoe ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532:

– doseercilinder, achter (1),
– integraalcircuit, achter (2),
– regelcircuit, achter (3) en 
– nogmaals doseercilinder, achter (1).

e Attentie:
Door het met vacuüm afzuigen is de remvloeistof in 
de slang van het ontluchtapparaat niet zonder lucht-
bellen.
Daarom moet in de voorgeschreven volgorde met 
de hand op de voorgeschreven wijze worden na-
ontlucht.

Regelcircuit, achter, ontluchten

• Schakel het ontluchtapparaat uit.
• Ontlucht:
– de doseercilinder, achter (1),
– het integraalcircuit, achter (2)
– het regelcircuit, achter (3) en
– nogmaals de doseercilinder, achter (1)
volgens de ontluchtvoorschriften met ringsleutel, 
BMW nr. 34 2 532.

Ontluchtvoorschriften:
1. Druk het rempedaal langzaam in tot de remlicht-
schakelaar klikt (speling opgeheven).
2.Draai de ontluchtingsnippel open.
3.Druk de rempedaal langzaam geheel in en draai 
de ontluchtingsnippel dicht.
4.Laat de remgreep langzaam terugkomen.
5. Herhaal de handelingen 1 tot en met 4 net zo lang 
tot de remvloeistof helder is en geen luchtbellen be-
vat.

R22000151

R28340110

1

2

3
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• Breng beschermdoppen op de ontluchtnippels 
aan.

• Vul remvloeistof bij tot de vloeistofspiegel mini-
maal gelijkstaat met het „MIN”-merkteken.

• Verwijder remvloeistof van de rand van het reser-
voir, van de rubberbalg en van het deksel. Mon-
teer de onderdelen zorgvuldig na elkaar.

• Remvloeistofniveau aansluitend controleren.
– Motorfiets staat op de middenstandaard.

Richtpeil
niet onder......................................................... MIN

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchtcontrole met 
BMW MoDiTeC uit!

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

R22000150
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Wielcircuits vullen/ontluchten

e Attentie:
Voorkom dat er remvloeistof op de gelakte delen te-
rechtkomt, remvloeistof tast de lak aan.

Wielcircuit, voor, vullen/ontluchten

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

– Zo nodig remblokken en remklauwen, achter, in-
bouwen.

– Motorfiets staat op de middenstandaard.

• Wielcircuitreservoir voor (1) openen.
• Bouw de remblokken, voor, uit.
• Remklauw, links en rechts met doeken omwikke-

len.

e Attentie:
Voorkom dat er krassen op de velg komen, plak 
deze zo nodig af.

• Druk de zuiger van de remklauw links en rechts 
met behulp van het 
remzuigerterugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1
531, en het fixeerstuk, BMW nr. 34 1 532, ge-
heel terug en zet de zuigers vast.

e Attentie:
Maak de verbindingen bij de ABS-drukmodulator 
niet los, opdat geen remvloeistof in de stekkers 
komt.

• Breng de vulfles, BMW nr. 34 1 581, aan op het 
wielcircuitreservoir, voor.

• Vul de vulfles, BMW nr. 34 1 581, langzaam voor 
ca. 1/2 met schone remvloeistof.

• Remmenontluchtapparaat op de ontluchtnippel 
van de linker remklauw aansluiten, maar niet in-
schakelen.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

R28340110

1

R22000290

34 1 531

34 1 532

R22000340

34 1 581
34.24



e Attentie:
In de vulfles moet altijd het vloeistofniveau zichtbaar 
zijn, omdat de regelplunjer op de bodem van het 
wielcircuitreservoir altijd met vloeistof moet zijn be-
dekt. 
Daalt het vloeistofniveau tot onder het „min”-merkte-
ken, dan moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Remgreep licht inknijpen, tot de pomp draait.
• Draai de ontluchtnippel open en vul zo nodig te-

gelijkertijd schone remvloeistof in de vulfles bij.
• In het begin de remvloeistof praktisch drukloos 

laten wegpompen, daarna de remdruk variëren.

L Opmerking:
Hoe hoger de remdruk is, des te meer remvloeistof 
wordt weggepompt en des te sneller daalt het rem-
vloeistofniveau in het wielcircuitreservoir.

• De remvloeistof net zolang wegpompen tot deze 
helder is en geen luchtbellen meer bevat.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Remmenontluchtapparaat op de ontluchtnippel 

van de rechter remklauw aansluiten, maar niet 
inschakelen.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Ververs de remvloeistof bij de rechter remklauw 
op dezelfde wijze als bij de linker remklauw.

• Wanneer de remvloeistof helder is en geen lucht-
bellen bevat, laat dan doorpompen totdat net 
geen vloeistof meer in de vulfles te zien is.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Verwijder de vulfles van het wielcircuitreservoir.

e Attentie:
Na elke verversings- en/of ontluchtprocedure moet 
het reservoir voor het wielremcircuit volgens de vul-
procedure voor het reservoir worden gevuld.

MAX

MIN

R28340090
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Voorschrift voor het vullen van het 
reservoir wielcircuit, voor

e Attentie:
Integraalrem, de achterrem moet in werkzame staat 
verkeren.

– Indien nodig remblokken achter inbouwen.

• Vul zo nodig het wielcircuitreservoir, voor, tot het 
„MAX”-merkteken.

• Breng adapter 22, BMW nr. 34 1 533, in het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531/532, 
in beide remklauwen, voor, aan, draai het terug-
drukgereedschap dicht tot de adapter vrij is.

e Attentie:
De regelplunjer onderin het wielcircuitreservoir moet 
altijd met remvloeistof bedekt zijn, daar er anders 
lucht in het remsysteem wordt aangezogen.
In dat geval moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Bedien de remgreep tot de zuigers in de 
remklauw, voor, tegen het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, aan-
liggen.

• Vul zo veel remvloeistof in het wielcircuitreservoir 
bij dat één van de drie nokken in de vulopening 
de remvloeistofspiegel net raakt (pijl).

• Breng de vulfles, BMW nr. 34 1 581, aan op het 
wielcircuitreservoir, voor.

• Verwijder adapter, BMW nr. 34 1 533, druk de 
zuiger met het terugdrukgereedschap zo ver te-
rug, dat de remblokken kunnen worden aange-
bracht.

• Remblokken, voor, inbouwen.
• Breng de remblokken bij aangezet contact tegen 

de remschijf aan.
• Verwijder de vulfles van het wielcircuitreservoir.
• Deksel van het wielcircuitreservoir, voor, hand-

vast zetten.
• Voer de controle op de werking van het remsys-

teem uit.

e Attentie:
Nadat alle werkzaamheden aan het remsysteem zijn 
uitgevoerd, ontluchtcontrole met BMW MoDiTeC 
uitvoeren en storingsgeheugen controleren!

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw, voor.................. 7 Nm

R22000300

34 1 531

34 1 532

34 1 533

MAX

MIN

R28340090
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Wielcircuit, achter, vullen/ontluchten

e Attentie:
Integraalrem, de voorwielrem moet in werkzame 
staat verkeren.

– Motorfiets staat op de middenstandaard.

• Remcircuitreservoir achter (1) openen.
• Remblokken, achter uitbouwen.

• Breng de adapter, BMW nr. 34 1 536, in plaats 
van het buitenste remblok aan.

• Breng het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, met 
de greep naar de buitenzijde in de remklauw, 
achter, aan. Druk de zuigers volledig terug en zet 
ze vast.

e Attentie:
Maak de verbindingen bij de ABS-drukmodulator 
niet los, opdat geen remvloeistof in de stekkers 
komt.

• Breng de vulfles, BMW nr. 34 1 581, aan op het 
wielcircuitreservoir, achter.

• Vul de vulfles, BMW nr. 34 1 581, langzaam voor 
ca. 1/3 met schone remvloeistof.

• Ontluchtapparaat op de ontluchtnippel aanslui-
ten, maar nog niet inschakelen.

L Opmerking:
Zo nodig de ontluchtslang met een kabelbinder 
vastzetten op de ontluchtnippel.

• Schakel de ontsteking in

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten. Het 
rempedaal van tevoren niet indrukken.

R28340110

1

R28000170

34 1 536

34 1 531

R22000350

34 1 581
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e Attentie:
In de vulfles moet altijd het vloeistofniveau zichtbaar 
zijn, omdat de regelplunjer op de bodem van het 
wielcircuitreservoir altijd met vloeistof moet zijn be-
dekt.
Daalt het vloeistofniveau tot onder het „min”-merkte-
ken, dan moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Het rempedaal iets indrukken tot de pomp net 
draait.

• Draai de ontluchtnippel open en vul zo nodig te-
gelijkertijd schone remvloeistof in de vulfles bij.

• In het begin de remvloeistof praktisch drukloos 
laten wegpompen, daarna de remdruk variëren.

L Opmerking:
Hoe hoger de remdruk is, des te meer remvloeistof 
wordt weggepompt en des te sneller daalt het rem-
vloeistofniveau in het wielcircuitreservoir.

• Wanneer de remvloeistof helder is en geen lucht-
bellen bevat, laat dan doorpompen totdat net 
geen vloeistof meer in de vulfles te zien is.

• Draai de ontluchtnippel dicht.
• Laat de remgreep los en zet het contact af.
• Verwijder het remmenontluchtapparaat van de 

ontluchtnippel.
• Verwijder de vulfles van het wielcircuitreservoir.

e Attentie:
Na elke verversings- en/of ontluchtprocedure moet 
het reservoir voor het wielremcircuit volgens de vul-
procedure voor het reservoir worden gevuld.

MAX

MIN

R28340090
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Vulvoorschrift reservoir wielcircuit achter

e Attentie:
Integraalrem, de voorwielrem moet in werkzame 
staat verkeren.

• Vul zo nodig het wielcircuitreservoir, achter, tot 
het „MAX”-merkteken.

• Draai het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, met 
adapter, BMW nr. 34 1 536, geheel in.

e Attentie:
De regelplunjer onderin het wielcircuitreservoir moet 
altijd met remvloeistof bedekt zijn, daar er anders 
lucht in het remsysteem wordt aangezogen.
In dat geval moet de ontluchtprocedure worden her-
haald.

• Zet het contact aan.

L Opmerking:
Na het inschakelen van het contact altijd de zelf-dia-
gnose van het BMW Integral ABS afwachten.
Het rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Bedien het rempedaal tot de zuigers van de 
remklauw, achter, tegen
het terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, 
en adapter, BMW nr. 34 1 536, aanliggen.

• Vul zo veel remvloeistof in het wielcircuitreservoir 
bij dat één van de drie nokken in de vulopening 
de remvloeistofspiegel net raakt (pijl).

• Verwijder het 
terugdrukgereedschap, BMW nr. 34 1 531, met 
adapter, BMW nr. 34 1 536.

d Waarschuwing:
Bij het inbouwen van de remblokken/de remklauw 
mag het wielcircuitreservoir niet overstromen.

R28000170

34 1 536

34 1 531

MAX

MIN

R28340090
34.29



• Remblokken en remklauw, achter, inbouwen.
• Deksel van het remcircuitreservoir, achter 

handvast schroeven.
• Voer de controle op de werking van het remsys-

teem uit bij aangezet contact.

e Attentie:
Voer, nadat alle werkzaamheden aan het remsys-
teem zijn uitgevoerd, de ontluchtcontrole met 
BMW MoDiTeC uit!

• Ontluchtcontrole met BMW MoDiTeC uitvoeren.
• Brandstoftank inbouwen.

Soort remvloeistof .......................................DOT 4

X Aanhaalmoment:
Ontluchtnippel op remklauw, achter............... 5 Nm
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm

34 00  Integral ABS 
Storingsgeheugen uitlezen met 
BMW MoDiTeC 

• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• Sluit de BMW MoDiTeC op de diagnoseaanslui-

ting aan.
• Lees het storingsgeheugen uit.
• Wis zo nodig het storingsgeheugen of voer de 

aangegeven reparaties uit.

34 00  Integral ABS 
Ontluchtcontrole uitvoeren met 
BMW MoDiTeC 

• Duo-/berijdersbuddyzit verwijderen.
• BMW MoDiTeC aan diagnosestekker aansluiten.

d Waarschuwing:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan het BMW Integral ABS is snel en krachtig pom-
pen verboden.

• Ontluchttest uitvoeren.
• Verricht zo nodig de aangegeven reparaties.
34.30



34 51  Integral ABS 
Ontluchtingsleidingen wielcircuit-
reservoir uit-/inbouwen

• Verwijder het deksel van het wielcircuitreservoir 
met de ontluchtleidingen.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de; let er daarbij op dat:

• de ontluchtleidingen niet zijn geknikt.
• de ontluchtleidingen zo nodig worden ingekort 

en de uiteinden schuin worden afgeknipt.

R22340080
34.31



Integral ABS remleidingen uit-/
inbouwen

• Remsysteem aftappen (a 34.17).
• Schuif de kap (1) naar boven.
• Verwijder de veerklem (2).
• Bouw de remleidingen uit.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de; let daarbij in het bijzonder op het volgende.

d Waarschuwing:
Vervang de veerklem telkens na het openen van de 
verbinding. Let op de juiste stand.

e Attentie:
Vervang de afdichtringen van de remleiding.
Bevestig de remleiding zo op de hoofdremcilinder, 
dat deze bij het draaien van het stuur niet schuurt of 
wordt geknikt.

L Opmerking:
Vervang altijd de afdichtingen (Quad-ringen) tussen 
de remleidingen en de drukmodulator bij het vervan-
gen van de remleidingen.

• Verwijder de Quad-ringen (3) voorzichtig met het 
demontagegereedschap, BMW nr. 34 2 561.

• Bouw de Quad-ringen met de remleidingen in.

• Controleer of de Quad-ringen correct op hun 
plaats zitten.

• Breng de nieuwe veerklemmen aan.
• Schuif de kappen op de remleidingen.
• Breng de remleidingen aan.
• Controleer of de veerklemmen goed zijn aange-

bracht (pijlen).
• Trek de kappen over de verbindingen.
• Remsysteem vullen en ontluchten (a 34.20).

X Aanhaalmoment:
Remslang en remleiding............................... 18 Nm
Ontluchtnippel op remklauw, voor.................. 7 Nm
Ontluchtnippel op remklauw, achter............... 5 Nm

34 2 561

R28340160

3
1

2
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Montageplaats van de remleiding, voor

R22340100
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Montageplaats van de remleiding, achter

R22340110
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36
Technische gegevens 36 Wielen R 1150 RT

Voorwiel

Constructie Aluminium gietwiel met 5 dubbele spaken

Bandenmaat 120/70 ZR 17 Tubeless

Bandenspanning (koud)

Solo bar 2,20

Met duo-passagier bar 2,50

Met duopassagier + bepakking bar 2,50

Maximaal toegestane onbalans g 60

Velgmaat 3,50X17 MT H2

Maximale onrondheid mm 0,5

Maximale slingering mm 0,5

Achterwiel

Constructie Aluminium gietwiel met 5 dubbele spaken

Bandenmaat 170/60 ZR 17 Tubeless

Bandenspanning (koud)

Solo bar 2,50

Met duo-passagier bar 2,90

Met duopassagier + bepakking bar 2,90

Maximale onbalans g 60

Velgmaat 5,00X17 MT H2

Maximale onrondheid mm 0,3

Maximale slingering mm 0,3
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36 30 300  Voorwiel uit-/inbouwen

36 30 Voorwiel uitbouwen

• Voorwielafdekking uitbouwen.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.44).

• Remklauw losmaken/verwijderen.

e Attentie:
Integral ABS De hand- en voetrem bij uitgebouwde 
remklauwen/uitgebouwd voorwiel niet bedienen!

• Draai de bevestigingsbout (1) los.
• Draai de klembouten (2) een slag los.
• Steekas (3) verwijderen.
• Beschermkap (4) en snelheidsmeteraandrijving (5) 

verwijderen.
• Verwijder het voorwiel.

R22360010

2

4

3

1

5
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36 30 Voorwiel inbouwen

e Attentie:
Let er bij het inbouwen van het wiel op, dat de mee-
nemer zich in de geleider van de snelheids-mete-
raandrijving (5) bevindt. 
De verdraaiingsbeveiliging (pijll) aan de buitenpoot 
moet in de uitsparing van de snelheidsmeteraandrij-
ving grijpen.

• Bouw het voorwiel in met de afdekking (4) en de 
snelheidsmeteraandrijving (5).

• De steekas (3) dun insmeren met bijvoorbeeld 
Optimoly TA  en inbouwen.

• Draai de bevestigingsbout (1) vast.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklau-
wen de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het 
wielcircuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.44).

• Bouw de remklauwen in.
• Draai de klembout links (2) vast.
• Veer de voorvork meerdere malen krachtig in.

• Draai de klembout rechts (6) vast.

L Opmerking:
Integral ABS Wacht na het aanzetten van het con-
tact altijd de zelfdiagnose van het BMW Integral ABS 
af. De rempedaal van tevoren niet indrukken.

• Voer de controle op de werking van het remsys-
teem uit bij aangezet contact.

X Aanhaalmoment:
Boutverbinding steekas................................ 30 Nm
Klembout steekas ........................................ 22 Nm
Remklauw aan buitenpoot............................ 30 Nm

R22360010

2

1

5

4

3

6
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36 31 396  Wiellagers uit-/inbouwen

36 31 Wiellager uitbouwen

• Wip de keerring voorzichtig los met een schroe-
vendraaier.

• Bouw de meenemer en de borgveer uit.

• Slagstempel, BMW nr. 36 5 511, in de bank-
schroef spannen en het wiel met het brede lager 
aanbrengen.

• De afstandsring, BMW nr. 36 6 640, tussen de 
wielnaaf/rechterzijde van het wiel en de binnen-
trekkerklauw leggen.

• De lagerzitting tot ca. 60 °C verwarmen.
• Het wiellager met de trekkerbrug 22/1, 

BMW nr. 00 8 572, en binnentrekker 21/3, 
BMW nr. 00 8 574, verwijderen.

• Het wiel van de slagstempel, BMW nr. 36 5 511, 
afnemen.

• De afstandsbus (1) en de wiellagers (2) met de 
slagstempel, BMW nr. 36 5 530, aanbrengen.

R28360030

R28360020

00 8 572

00 8 574

36 6 640

36 5 511

36 5 530

RS360023

2

1
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36 31 Wiellager inbouwen

• Ontvet de lagerzittingen.
• Verwarm de lagerzitting tot ca. 60 °C.

• Eerst het brede lager met de slagstempel, 
BMW nr. 36 5 512, en handgreep, 
BMW nr. 00 5 500, aanbrengen.

• Slagstempel, BMW nr. 36 5 511, in de bank-
schroef spannen en het wiel met het brede 
lager (1) aanbrengen.

• Breng de afstandsbus (2) aan.
• Lagerzittingtemperatuur ca.60 °C.
• Het smalle lager (3) met de slagstempel, 

BMW Nr. 36 5 512, en handgreep, 
BMW nr. 00 5 500, aanbrengen.

• Borgveer met de welving naar beneden gericht 
inbouwen.

• Breng de meenemer aan.
• Monteer de keerring met de slagstempel, 

BMW nr. 36 5 500, en de handgreep, 
BMW nr. 00 5 500.

S360090

00 5 500

36 5 512

R360028

00 5 500

36 5 511

36 5 512

3

2

1

36 5 500

R28360070

00 5 500
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36 30 320  Achterwiel uit-/inbouwen

36 20 Achterwiel uitbouwen

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklauw 
de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het wiel-
circuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.48).

• Maak de remklauw los/verwijder hem.

e Attentie:
Integral ABS De hand- en voetrem bij uitgebouwde 
remklauw niet bedienen!

• Achterwielafdekking uitbouwen.
• Wielbouten (1) met conische ringen (2) uitbou-

wen.
• Indien nodig de bout (pijl) voor de bevestiging 

van de uitlaat aan het achterframe losmaken.

L Opmerking:
Voorkom dat er krassen op de velg komen, plak 
deze zo nodig af! 

• Verwijder het achterwiel.
• Verwijder de afstandring (3).

R22360020

1

2

3
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36 20 Achterwiel inbouwen

e Attentie:
De pakkingvlakken van de cardan en de naaf even-
als de afstandsschijf (3) moeten vetvrij en schoon 
zijn! 
Voorkom dat er krassen op de velg komen, plak 
deze zo nodig af!

• Achterwiel met vulring (3) aanbrengen.

e Attentie:
Monteer alleen wielbouten met lengtecode 55. Wiel-
bouten niet oliën/invetten!

• Wielbouten (1) met conische ringen (2) met de 
hand vastdraaien.

• De wielbouten (1) kruislings aantrekken.

d Waarschuwing:
Integral ABS Bij het uit-/inbouwen van de remklauw 
de zuigers voorzichtig terugduwen, omdat het wiel-
circuitreservoir niet mag overstromen.
Bij remvloeistoflekkage de „Voorschriften voor het 
vullen van het reservoir voor het wielremcircuit” op-
volgen (a 00.48).

• Monteer de remklauw.
• Indien nodig de bout (pijl) voor de bevestiging 

van de uitlaat aan het achterframe bevestigen.
• Achterwielafdekking inbouwen.

L Opmerking:
Integral ABS Wacht na het aanzetten van het con-
tact altijd de zelfdiagnose van het BMW Integral ABS 
af.
De remgreep voor die tijd niet aantrekken.

• Voer de controle op de werking van het remsys-
teem uit bij aangezet contact.

X Aanhaalmoment:
Wielbouten ................................................ 105 Nm
Remklauw op cardan ................................... 40 Nm

R22360020

1

2

3

36.10



36 30 028  Achterwiel/voorwiel statisch 
balanceren

• Lijn het balanceerapparaat, BMW nr. 36 3 600, 
met de gekartelde bouten en de waterpas (1/2) 
uit.

• Balanceeras, BMW nr. 36 3 621, en moer, 
BMW nr. 36 3 622, inbouwen in voorwiellager.

• Lager met moer licht voorspannen.
• Op het achterwiel het montagegereedschap, 

BMW nr. 36 3 618, aan de zijde van de centreer-
rand met wielbouten en conusringen bevestigen.

• Balanceeras, BMW nr. 36 3 607, en moer, 
BMW nr. 36 3 619, inbouwen.

• Laat het wiel uitdraaien.
• Reinig de plaats waar het plakgewicht moet wor-

den aangebracht.
• Breng de plakbalanceergewichten (3) tegenover 

het zwaarste punt gelijkmatig verdeeld op de 
beide velgzijden links/rechts aan.

e Attentie:
Maximaal balanceergewicht 60 g!

• Herhaal de balanceerprocedure ter controle.

36 3 600

S360050

36 3 607
36 3 618

36 3 621

36 3 622

36 3 619

3

2

1
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36 32 Voor- of achtervelg op slinge-
ring controleren

• Verwijder de band.
• Lijn het balanceerapparaat, BMW nr. 36 3 600, 

met de gekartelde bouten en de waterpas (1/2) 
uit.

• Balanceeras, BMW nr. 36 3 621, en moer, 
BMW nr. 36 3 622, inbouwen in voorwiellager.

• Lager met moer licht voorspannen.
• Blokkeer de balanceeras met de pen (3) zodat hij 

niet kan meedraaien.
• Op het achterwiel het montagegereedschap, 

BMW nr. 36 3 618, aan de zijde van de centreer-
rand met wielbouten en conusringen bevestigen.

• Balanceeras, BMW nr. 36 3 607, en moer, 
BMW nr. 36 3 619, inbouwen.

• Fixeerschijven (4), BMW nr. 36 3 615, links en 
rechts zo op de balanceeras klemmen, dat de as 
niet kan bewegen.

• Controleer de hoogte- en de zijdelingse slinge-
ring.

e Attentie:
De meetklok op het te bewerken binnenvlak van de 
velg aanzetten.

Max. onrondheid/slingering
Voorwiel .....................................................  0,5 mm
Achterwiel ...................................................0,3 mm

S360060

36 3 621

36 3 615
36 3 600

36 3 607

36 3 622

2

1

4

4

3

36 3 618
36 3 619
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46
Technische gegevens 46 Frame R 1150 RT

Frame

Constructie Gegoten aluminium voorframe met achterframe 
als stalen buisframe en meedragende aandrijfunit 

Plaats typeplaatje Voorframe rechts

Plaats framenummer Voorframe rechts

Afmetingen motorfiets

Grootste lengte mm 2.230

Grootste hoogte bij normale positie (met vol-
le tank en bestuurder 85kg)

mm 1.380

Grootste breedte (boven spiegels) mm 898

Zithoogte zonder berijder mm 805 / 825 / 845

[Speciale uitvoering] lage buddyzit mm 780 / 800 / 820

Hoogte van de carrosserie bij normale posi-
tie (met volle tank en bestuurder 85kg)

mm 153

Gewicht van de motorfiets

Rijklaar gewicht en volle tank (zonder spe-
ciale uitvoering)

kg 279 (zonder koffers)

Drooggewicht kg 255,1

Toelaatbaar totaalgewicht kg 490

Maximale belading kg 211

Onderstelgegevens

Wielbasis in normale positie (met volle 
tank en bestuurder 85 kg)

mm 1.485

Naloop in normale positie (met volle 
tank en bestuurder 85kg)

mm 122

Stuurkophoek in normale positie (met volle 
tank en bestuurder 85kg)

° 62,9

Stuuruitslag ° 34

Aslastverdeling in normale positie (v/a) (met 
volle tank en bestuurder 85kg)

% 49,1 / 50,9

Sporingsverschil

normaal mm + 3,5 (= naar rechts)

max. mm ± 9 van + 3,5 uitgaand
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Overzicht bekledingspanelen

R22469010
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46 63 Kuipruitverstelling uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijspiegel verwijderen.
• Zijbekledingspanelen verwijderen.
• Kuipruit (1) verwijderen.
• Afdekking kuipruitverstelling (2) verwijderen.
• Binnenafdekking van de panelen verwijderen.
• Bovenpaneel verwijderen.
• Kuipruitverstelling (3) uitbouwen.
• Stekkerverbinding losmaken en elektrische 

aandrijving (4) verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

L Opmerking:
Let op de ringen (pijl).

R22460030
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2
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46 63 Binnenafdekking van de 
panelen uit-/inbouwen

• Draaiknop van de koplampverstelling 
verwijderen.

• Verwijder de kuipruit.
• Afdekking kuipruitverstelling verwijderen.
• Spiegel verwijderen.
• Binnenafdekking verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

6x

2x

2x

R22460040
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46 63 Bekledingspanelen in-/uitbou-
wen

46 63 Zijbekledingspanelen uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de kleine zijpanelen.

• Zijspiegel met een hand vasthouden. Met de an-
dere hand de spiegel verwijderen door in de rich-
ting van het spiegelvlak op het spiegelhuis te 
slaan (pijl).

• Motorspoiler verwijderen.
• Zijbekledingspanelen verwijderen.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Spiegel op de 3 bevestigingspunten zetten. Door 
licht slaan op het spiegelhuis altijd eerst voor en 
daarna achter laten vastklikken.

4x

3x
4x

4x

2x

R22460020

RT460280
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46 63 Tankbekleding uit-/inbouwen

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid.
Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht!

• Verwijder de kuipzijdelen.
• Bevestigingsbouten tankdeksel losmaken.
• Tankdop verwijderen.
• Tankplaatwerk verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

e Attentie:
Let op de correcte plaatsing van de O-ring (pijl)!
Na de montage de tanksluiting controleren op lek-
kage.

R22460130
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46 63 Bovenpaneel uit-/inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de buddyzit.
• Zijspiegel verwijderen.
• Zijbekledingspanelen verwijderen.
• Verwijder de kuipruit.
• Afdekking kuipruitverstelling verwijderen.
• Binnenafdekking van de panelen verwijderen.
• Luidsprekerbox links uitbouwen.
• Antenne uitbouwen.
• Parkeerlicht uit koplamphuis verwijderen.
• Richtingaanwijzerkabel rechts en links door de 

bekleding leiden.
• Bouten (1) losmaken, bovenpaneel naar voren 

trekken en vasthouden.
• Stekkerverbinding van de koplamp losmaken.

• Bovenpaneel verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

L Opmerking:
Alvorens het bovenpaneel aan te brengen, eerst de 
metalen bus (2) in de rubberen geleiding (3) aan-
brengen. Let op de juiste montage van de koplamp-
verstelling.

R22460050
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1

1
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46 63 Achterbekleding uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de kleine zijpanelen.
• Bagagedrager en kofferhouder verwijderen.
• Achterlicht uitbouwen.
• Achterbekleding (1) en (2) verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

L Opmerking:
Let bij het inbouwen op het rechter en linker 
aanslagrubber (3)!

3

1

2

RT460331
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46 61 Voorspatbord uit-/inbouwen

• Voorspatbord, voorste deel uitbouwen.
• Voorspatbord, achterste deel uitbouwen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

R22460010
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46 62 Achterframe, ondergedeelte 
uit-/inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de kleine zijpanelen.
• Achterlicht uitbouwen.
• Bagagedrager en kofferhouder verwijderen.
• Achterpanelen verwijderen.
• Achterframe, ondergedeelte verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

2x

2x

2x

2x

RT460350
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46 62 Kentekenplaatbevestiging uit-/
inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Kentekenplaatbevestiging uitbouwen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

3x

2x
2x

RT460340
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46 63 Bagagedrager/kofferhouder 
uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de kleine zijpanelen.
• Bagagedrager/kofferhouder verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

2x
4x

RT460320
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Schetsplaat voor de voetsteun uit-
inbouwen

46 71 Schetsplaat voor de voetsteun 
links uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder het kleine zijpaneel, links.
• Zijpaneel links verwijderen.
• Borgpen (pijl) verwijderen en schakelstangen 

losmaken.
• Bouw de schetsplaat voor de voetsteun uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

X Aanhaalmoment:
Schetsplaat voor de voetsteun aan achterframe 
M 8 bout ...................................................... 19 Nm
M 10 bout .................................................... 36 Nm
Schetsplaat voor de voetsteun aan versnellingsbak
M 8 bout ...................................................... 19 Nm
M 10 bout .................................................... 42 Nm
Schakelpedaal aan schetsplaat voor 
voetsteun .................................................... 35 Nm

R22460070
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46 71 Schetsplaat voor de voetsteun 
rechts uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder het kleine zijpaneel, rechts.
• Verwijder het zijpaneel, rechts.
• Ontborg de pen (1) van de remstangen.
• Stekker remlichtschakelaar (pijl) achter 

ontkoppelen en kabel losmaken.

• Verwijder de bevestigingsbouten voor de hoofd-
remcilinder van de voetsteun.

• Houder (2) uitbouwen.
• Bouw de schetsplaat voor de voetsteun uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

X Aanhaalmoment:
Schetsplaats voor de voetsteun aan het achterframe 
M 8 bout ...................................................... 19 Nm
M 10 bout .................................................... 36 Nm
Schetsplaats voor de voetsteun aan de 
versnellingsbak 
M 8 bout ...................................................... 19 Nm
M 10 bout .................................................... 42 Nm
Hoofdremcilinder aan schetsplaat voor de 
voetsteun ....................................................... 9 Nm
Voetrem aan schetsplaat voor de voetsteun
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ........ 21 Nm

R22460080
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2
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46 63 Kuipsteun uit-/inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Zijbekledingspanelen verwijderen.
• Bovenpaneel verwijderen.
• Verwijder de brandstoftank.
• Kuipruitverstelling uitbouwen.
• Stekker en kabel van het instrumentenpaneel

losmaken.
• Instrumentenpaneel uitbouwen.
• Stekkerstrips, kabelboom en leidingen van kuip-

steun losmaken.
• Bevestiging oliekoeler losmaken.

L Opmerking:
Pas bij het verwijderen van de oliekoeler op voor 
krassen op het spatbord!

• Bouw de kuipsteun uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

e Attentie:
Let erop dat de stekkerstrips, kabelboom en beka-
beling correct worden aangebracht (a 61.17).

X Aanhaalmoment:
Kuipsteun aan frame .................................... 20 Nm
Kuipsteun aan frame
met houder voor claxon ............................... 20 Nm

R22460060
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Frame uit-/inbouwen

46 51 Voorframe uit-/inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de brandstoftank.
• Breng de standaard met verlengingsbussen, 

BMW nr. 00 1 520/529 aan op de motorfiets.
• Verdelerstuk remleidingen losmaken van het fra-

me.
• Bouten (1) losdraaien.
• Bouten (2) losdraaien en stuur naar binnen 

draaien.
• Maak de vorkpoten bij het kroonstuk los.
• Stuur terugdraaien en bouten (2) aantrekken.

• Alle kabelbinders van het voorframe verwijderen.
• Bevestig het stuur met spanbanden aan de 

kraan, BMW nr. 46 5 640.

L Opmerking:
De schroeftap is met een perspassing in het hoek-
contactlager ingebouwd. Verwijder hem daarom 
compleet.

• Het kroonstuk losmaken en licht naar voren en 
naar boven van het frame tillen.

• Voorveerelement verwijderen.

R22460150
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e Attentie:
Kuipruit en gelakte onderdelen met een doek be-
schermen tegen krassen.

• Kuipsteunen aan de kraan BMW nr. 46 5 640 
bevestigen.

• Oliekoelerleidingen rechts/links losmaken van 
kuipsteun.

• Kuipsteun losmaken van het frame en met de 
kraan iets naar voren trekken.

• Bouw de bobine uit.
• Wieldraagarm (3) losmaken van het frame.

e Attentie:
Pas op voor krassen op de langsdraagarm, plak 
hem zo nodig af.

• Moeren rechts en links op de bouten (4) tot 
max. 120 °C verwarmen en losdraaien.

• Bouten (4) verwijderen.

e Attentie:
Remleidingen niet beschadigen.

• Bouw het frame uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

X Aanhaalmoment:
Kroonstuk aan frame
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243)......... 130 Nm
Veerelement aan frame ................................ 43 Nm
Veerelement aan langsdraagarm.................. 50 Nm
Frame aan motor.......................................... 82 Nm
Reactiestangen aan frame............................ 58 Nm
Kuipsteun aan frame .................................... 20 Nm
Binnenpoot aan kroonstuk
(Olie-/vetvrij) ................................................. 45 Nm
Stuurstang aan kroonstuk ............................ 21 Nm
46.20



46 51 Achterframe uit-/inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de brandstoftank.
• Bagagedrager en kofferhouder verwijderen.
• Achterpanelen verwijderen.
• Achterframe onder verwijderen.
• Diagnosestekker en kabel losmaken.
• Buddyzitafstelling en hulpframe verwijderen.
• Relais-/zekeringhouder losmaken van het ach-

terframe.
• Stekker ABS-sensor achter en kabel losmaken.
• Stekker remlichtschakelaar achter en kabel 

losmaken.
• Stekker zijsteunschakelaar en kabel losmaken.
• Stekker boordcontactdoos en kabel losmaken.
• Stekker tank en kabel losmaken.
• Tankontluchtingsslangen losmaken.

• Maak de steun voor de remleiding los.
• Remvloeistofreservoir achter uit de houder trek-

ken.
• Maak de uitlaatdemper los van het achterframe.
• Schetsplaat voor de voetsteun losmaken van 

achterframe, losdraaien van versnellingsbak.
• Maak de bevestiging voor het veerelement aan 

de bovenzijde los.
• Verstelling voor het veerelement losmaken van 

achterframe.
• Luchtfilter uitbouwen en luchtfilterhuis losmaken

van achterframe.
• Bouw het achterframe uit.
• Bouw de aanbouwdelen uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

X Aanhaalmoment:
Frame aan versnellingsbak en schetsplaat voor de 
voetsteun ..................................................... 42 Nm
Frame aan motor.......................................... 42 Nm
Reactiestang aan motor
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ........ 58 Nm
Veerelement aan frame ................................ 43 Nm

R22460110
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46 52 Middenstandaard uit-/inbou-
wen

• Bouw de zijstandaard uit.

• Breng de standaard, BMW nr. 00 1 520, met 
bussen en bouten, BMW nr. 00 1 529, op de 
motorfiets aan.

• Haak de trekveren los.
• Lagerbussen links/rechts (1) verwijderen.
• Bouw de middenstandaard uit.
• Lagerblok links/rechts (2) verwijderen.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

L Opmerking:
Bij het aanbrengen van de trekveren moet erop wor-
den gelet dat de dikke veer zich aan de binnenzijde 
bevindt en de dunne aan de buitenzijde (pijl).

Smeermiddel: ...........bijv. Staburags NBU 30 PTM 

1
v

R22460090

 

1 2

00 1 529

R28110060

00 1 520

R21460150
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X Aanhaalmoment:
Lagerblok aan motor rechts M 12 bout
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)......... 72 Nm

Lagerblok links op motor
M 12 bout
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)......... 72 Nm
M 8 bout
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)......... 21 Nm

Bevestiging middenstandaard (stiftbout)
(Schroefdraad reinigen + Loctite 243)........... 21 Nm

Bevestiging middenstandaard (lenskopbout) 21 Nm 

Zijstandaard aan lagerblok
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701)......... 58 Nm

46 53 000 Zijstandaard uit-/inbouwen

• Haak de trekveren los.
• Verwijder de borgveer (1).
• Schakelaar van de zijstandaard (2) verwijderen.
• Bouw de zijstandaard uit.
• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

Smeermiddel: ........... bijv. Staburags NBU 30 PTM 

X Aanhaalmoment:
Zijstandaard aan lagerblok
(Schroefdraad reinigen + Loctite 2701) ........ 58 Nm

R22460100

1

2
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46 51 040 Sporingsverschil meten

– Wiellager spelingsvrij.
– Velg gecontroleerd op slingering.

• Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond 
op de middenstandaard.

• Breng de sporingscontrolemal,  
BMW nr. 36 3 920, aan de linker- of rechterzijde 
van de motorfiets aan.

L Opmerking:
Om met de sporingscontrolemal zowel vanaf de lin-
ker- als vanaf de rechterzijde te kunnen meten de 
steunen vanaf links of rechts inschroeven.

• Door verstellen van de steunen (1) 
sporingscontrolemal, BMW nr. 36 3 920, zo 
hoog mogelijk monteren en horizontaal uitrich-
ten.

• Meetaanslagen (pijlen) zo instellen dat ze alleen 
tegen de velg aanliggen en niet tegen de band.

• Haak de haak (2) vast aan een spaak en trek zo 
de sporingscontrolemal vast tegen het wiel.

• Het voorwiel parallel aan de controlemal uitlijnen.
• Afstand met diepkruis (3) of buitenzijde van de 

mal aan de velg meten, maat noteren op meet-
protocol.

• Velgbreedte voor en achter met schuifmaat me-
ten, maat noteren op het meetprotocol.

• Sporingsverschil „S” berekenen.

Het sporingsverschil „S” is de maat, waarmee de 
lengteas van het achterwiel, gerelateerd aan die van 
het voorwiel, naar links of rechts is verplaatst.

Sporingsverschil (S): ...... + 3,5 mm (= naar rechts)
Toelaatbaar sporingsverschil (S):
.............................. ± 9 mm uitgaand van + 3,5 mm

L Opmerking:
Verklaring van meetwaarden:
Negatief voorteken = sporingsverschil naar links
Positief voorteken = sporingsverschil naar rechts

R22460120
1

2

3
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Meetprotocol sporingsverschil

Verklaring van meetwaarden:

Het sporingsverschil „S” is de maat, waarmee de 
lengteas van het achterwiel, gerelateerd aan die van 
het voorwiel, naar links of rechts is verplaatst.

Negatief voorteken = sporingsverschil naar links
Positief voorteken = sporingsverschil naar rechts

Toelaatbaar sporingsverschil (S):
...............................±9 mm van + 3,5 mm uitgaand

Gemeten sporingsverschil (S):
______________________________________________mm

Maat A _______mm

+ ½ velg _______mm

= voor _______mm

Maat A 98,5 mm

+ ½ velg 41,4 mm

= voor 139,9 mm

Maat 90,0 _mm

+ ½ velg _______mm

= achter _______mm

Maat 90,0 mm

+ ½ velg 49,3 mm

= achter 139,3 mm

Achter _______mm

- Voor _______mm

= S _______mm

Achter 139,3 mm

- voor 139,9 mm

= S  - 0,6 mm

Voorwiel

Achterwiel

Voorbeeld
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51
51 25 040 Contact-/stuurslot uit-/
inbouwen

• Bouw het kroonstuk uit.
• Boor met een Ø 4 mm boor de vlakke 

kopbout (1) ca. 5 mm diep in.
• Boor met een Ø 8 mm boor de vlakke kopbout 

uit.
• Contact-/stuurslot verwijderen.
• Schroef de tapeinden met een tapeinduitdraaier 

los.
• Breng het contactslot met de dopsleutel, 

BMW nr. 51 0 531, aan.

X Aanhaalmoment:
Waaierbouten (micro-gekapseld) .................. 20 Nm

61 31 308 Contact-/lichtschakelaar uit-/
inbouwen

• Draai de bout (1) los.
• Contact-/lichtschakelaar uitbouwen.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

51 25 Slotcilinder uit-/inbouwen

• Plaats de sleutel in de ON-stand. Druk de 
borging (2), m.b.v. een draad in.

• Trek de slotcilinder met de sleutel uit de boring.
• Vet de nieuwe slotcilinder in met 

Shell Retinax A.
• Plaats de slotcilinder met de sleutel in de ON-

stand in de boring.
• Druk de slotcilinder zo ver naar beneden dat de 

borg aangrijpt.

Slotcilinder uitboren
• Boor met een Ø 4-5 mm, de slotcilinder over de 

gehele lengte in.
• De boordiameter net zolang vergroten tot de 

slotcilinder kan worden verwijderd.

R215100301

R22510010

1

R22510020

2

51.3



51 25 020 Slotcilinder voor brandstof-
tankdop uit-/inbouwen

L Opmerking:
Zorg dat de schroeven niet in de brandstoftank kun-
nen vallen, dek de vulpijp van de brandstoftank met 
een doek af!

• Open de tankdop en verwijder het onderste 
deel (1) van de tankdop. 

• Steek de sleutel in de slotcilinder. Druk de 
borg (2) in.

• Trek de slotcilinder met de sleutel uit de boring.
• Vet de nieuwe slotcilinder in met 

Shell Retinax A.
• Breng de nieuwe slotcilinder met de sleutel 

(Stand dwars t.o.v. de rijrichting) aan.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

Slotcilinder uitboren

e Attentie:
Let op de boordiepte! Er mogen geen boorspanen in 
de brandstoftank vallen.

• Boor met een Ø 4-5 mm, de slotcilinder over de 
gehele lengte in.

• De boordiameter net zolang vergroten tot de 
slotcilinder kan worden verwijderd.

1

2
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51 25 050 Buddyzitslot uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Buddyzitslot demonteren.

51 25 060 Slotcilinder voorbuddyzit uit-/
inbouwen

• Steek de sleutel in de slotcilinder.
• De borgnok (1) van de slotcilinder door de ope-

ning (pijl) in het huis drukken en de slotcilinder 
met de sleutel verwijderen.

• Vet de nieuwe slotcilinder in met 
Shell Retinax A.

• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

51 25 Slotcilinder voor radio-/bagage-
ruimtedeksel uit-/inbouwen

• Borgpen (pijl) met bijvoorbeeld draad verwijde-
ren.

• Sluitgedeelte (1) verwijderen.
• Trek de slotcilinder met de sleutel uit de boring.
• Vet de nieuwe slotcilinder in met 

Shell Retinax A.
• De borgnok in de slotcilinder drukken en de slot-

cilinder aanbrengen.
• Sluitgedeelte (1) aanbrengen en borgpen (pijl) in-

drukken.

R22510030

1

RT510100
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52
52 53 Buddyzit demonteren/monteren
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61
Technische gegevens 61 Elektrische installatie R 1150 RT

Accu

Spanning V 12

Nominale capaciteit Ah 19

Koudestartstroom A 170

Zekeringen A 4 (4 stuks)
7,5 (1 stuks)
10 (2 stuks)
15 (2 stuks)

Model
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61 13 Relais-/zekeringhouder uit-/
inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de buddyzit.
• Verwijder de kleine zijpanelen.
• Draai de bevestigingsbouten (2) van het onderste 

deel van de relais-/zekeringhouder los.
• Draai de bevestigingsbouten (1) van het boven-

ste deel van de relais-/zekeringhouder los.
• Neem de kabelgoot naar beneden toe weg.
• Relais en relaishouder verwijderen of indien no-

dig kabelboom compleet losmaken en samen 
met zekeringhouderverwijderen.

• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-
de.

• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

61 13 Relais-/zekeringhouder demon-
teren/monteren

• Zie afbeelding (3).

3

1

R22610050
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61 31 Relaisoverzicht/zekeringen-
overzicht (relais-/zekeringhouder)

Relaisoverzicht

1. Richtingaanwijzerrelais 
2. Meterdemping
3. Coderingsstecker voor Motronic (niet gebruikt)
4. Startmotorrelais
5. Ontlastrelais
6. Claxonrelais
7. Brandstofpomprelais 
8. Motronic-relais 
9. ABS-waarschuwingsrelais 
10.Lichtrelais

Zekeringenoverzicht 
(Nr. 1 in rijrichting gezien links)

1. Instrumentenpaneel (controlelampen, 
toerentalmeter), weergavedimming, 
Schijfverstelling ........................................... 4 A

2. Stads-achterlicht.......................................... 4 A
3. Schijfverstelling, contactdoos 1 en 2, 

FID, SU-stekker, radio................................ 15 A
4. Claxon....................................................... 7,5 A
5. Motronic-regeleenheid, Montronic-relais, 

diagnosestekker......................................... 10 A
6. Brandstofpomprelais (inspuitkleppen,

impulskleppen, lambdasonde).................... 10 A
7. Handvatverwarming ..................................... 4 A
8. Radio ........................................................... 4 A
9. Vrij
10.Mistlamprelais ............................................ 15 A

R22610040
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61 11 Kabelboommontage chassis

e Attentie:
Gebruik voor het vastzetten van de massaverbin-
ding op de motor verzinkte (geelverzinkte) bouten.
Bij montage van bouten met een andere bescher-
ming tegen corrosie kunnen weerstanden tot zo’n 
80 Ω optreden.
Monteer de kabelboom zonder knikken en zonder 
dat hij ergens langs kan schuren.
Let op de plaatsing van en het aantal kabelbinders.

• Smeer het centrale massapunt (blank metaal) 
dun in met contactvet bijv. CENTOPLEX 3 CU.

L Opmerking:
Wanneer de kabelboom wordt verwijderd, moet te-
vens de relais-/zekeringhouder worden uitgebouwd.
Bij het inbouwen de relais-/zekeringhouder eerst in-
bouwen.

X Aanhaalmoment:
Massa aan motor ........................................... 9 Nm
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61 11 Kabelboommontage/aansluiting 
in relais-/zekeringhouder

R28610070
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61 11 Kabelboommontage uitgang 
relais-/zekeringhouder

L Opmerking:
De witte markeringsband (pijl) moet door de tule af-
gedekt zijn.

RS610110
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61 11 Kabelboommontage
Linkeraanzicht

2

1
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61 11 Kabelboommontage 
Rechteraanzicht

1
2

3
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61 11 Kabelboommontage
Voorzijde

R22610010
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61 21 Accuhouder uit-/inbouwen

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Benzine is licht ontvlambaar en schadelijk voor de 
gezondheid. Neem de geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht!

• Brandstoftank verwijderen (a 16.5).
• Integral ABS Remsysteem aftappen (a 34.17).
• Bouw de luchtinlaat uit.

e Attentie:
Maak eerst de massakabel en dan de pluskabel los.
Sluit eerst de pluskabel en vervolgens de massaka-
bel aan.

• Bouw de accu uit.
• Motronic-regeleenheid losmaken. 

e Attentie:
Beslist aan de hand van de Reparatiehandleiding 
werken!.

• Integral ABS Drukmodulator uitbouwen 
(a 34.15).

• Kabel voor starttoerentalverhoging bij de stuur-
hendel losmaken.

• Kabel bij de gasklep, links losmaken.
• Accuhouder losmaken en omhoog tillen.
• Kabelverdeler uit de houder trekken.
• Accuhouder naar links toe wegtrekken.

• De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

d Waarschuwing:
Veerklemmen van de remleidingen aan de drukmo-
dulator altijd vervangen na het openen van de stek-
kerverbinding. Let op de juiste plaats (a 34.15).

• Integral ABS Remsysteem vullen/ontluchten 
(a 34.20).

• Zet het contact aan.
• Gashendel bij niet-draaiende motor een- tot 

tweemaal geheel openen, zodat de Motronic de 
gasklepstanden kan registreren.

L Opmerking:
Door het losmaken van de accukabels worden alle 
gegevens (bijv. storingen, instellingen) uit het ge-
heugen van de Motronic-regeleenheid gewist.
Het verlies van de afstelling kan het draaien van de 
motor bij opnieuw starten korte tijd beïnvloeden.

• Stationair toerental en synchronisatie gasklep-
pen controleren/afstellen (a 00.59).

X Aanhaalmoment:
Accusteun aan silent-bloc.............................. 8 Nm

R28610090
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62
Technische gegevens 62 Instrumenten R 1150 RT

Instrumentenpaneel

Type snelheidsmeter Mechanisch

Overbrenging snelheidsmeteraandrijving I = 2,6

Type toerenteller Elektronisch

Terugstelling richtingaanwijzerschakelaar Handmatig

Instrumentenverlichting A 12V 1,7W

Controlelampen

Richtingaanwijzers A 14V 3,0W

Grootlicht A 14V 3,0W

Mistlamp A 12V 1,7W

Vrijstand versnellingsbak A 12V 1,7W

Oliedruk A 12V 1,7W

Laadstroomcontrole A 12V 1,7W

Weergave tankinhoud A 12V 1,7W

ABS-controlelamp A 12V 1,7W

Algemene controlelamp (brake failure) A 14V 3,0W
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62 11 200 Instrumentenpaneel uit-/
inbouwen 

• Verwijder de buddyzit.
• Kuipruit omhoog zetten. 
• Zijpaneel links verwijderen (a 46.8).

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Afdekking van kuipruitverstelling losmaken en 
omhoog schuiven.

• Binnenafdekking van de panelen verwijderen.
• [Radio] Luidsprekerbox links uitbouwen.
• [Radio] Luidsprekerbox rechts losmaken.
• Schroef de kilometerteller los.
• Instrumentenpaneel (1) losmaken en naar boven 

toe uit de houder trekken.

• Maak de stekkers los.
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde 

volgorde.

1
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62 11 623 Instrumentenpaneel demon-
teren/monteren

• Instrumentenbevestiging (2) losmaken.
• Terugstelas (3) dagteller losmaken van 

snelheidsmeter.
• Adapter (4) losmaken van de terugstelas.
• Instrumentenverlichting lostrekken.
• Controle-eenheid (5) uitbouwen.
• De montage vindt in omgekeerde volgorde 

plaats.
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63 Verlichting
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63
Technische gegevens 63 Verlichting R 1150 RT

Type koplamp Halogeen tandemkoplamp met twee mistlampen

Gloeilampen

Dimlicht H 7-halogeenlamp 12V 55W

Grootlicht H 3-halogeenlamp 12V 55W

Mistlamp H 3-halogeenlamp 12V 55W

Parkeerlicht W 12V 5W

Achterlicht/kentekenplaatverlichting R 12V 10W

Remlicht 12V 21W

Normaanduiding P 25-1

Richtingaanwijzer 12V 21W

Normaanduiding P 25-1
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63 12 090 Koplamp uit-/inbouwen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).
• Bovenpaneel verwijderen (a 46.10).
• Bevestigingsschroeven (1) aan de koplamp 

losmaken.
• Koplampen uitbouwen.
• Indien nodig bowdenkabel controleren op be-

schadiging en aan nieuwe koplamp bevestigen. 
• Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgor-

de.

e Attentie:
Reflectoren en gloeilampen niet met blote handen 
aanraken.

• Koplampafstelling controleren en indien nodig 
afstellen (a 63.6).

R22630010
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63 10 004 Koplampen afstellen

• Motorfiets staat op vlakke ondergrond.
• Motorfiets met berijder belasten (ca. 85 kg).
• Draai de knop (1) tot tegen de aanslag naar links.
• Controleer de afstelling van de koplamp.

Instelmaat voor koplampafstelapparaat
X= .................................... .-10 cm op 10 m afstand
H=........hoogte tot het midden van de schijnwerper

• Stel zo nodig de lichtbundelhoogte met de 
schroef (2) af.

Draairichting links................................verder/hoger
Draairichting rechts ..........................dichterbij/lager

• Stel de lichtbundelbreedte met de schroef (3) af.

R22000090

1
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63 10 150 Bowdenkabel voor verstel-
ling van de koplamphoogte uit-/in-
bouwen 

63 10 Bowdenkabel verwijderen

e Attentie:
Zet het contact af!
Maak de massakabel los van de accu!
Isoleer de massakabel!

• Verwijder de buddyzit.
• Zijpanelen verwijderen (a 46.8).
• Bovenpaneel verwijderen (a 46.10).
• Bowdenkabel (1) aan koplamp loshaken.

63 10 Bowdenkabel inbouwen/afstellen

• Bowdenkabel (1) aan koplamp bevestigen.
• Moer (2) met rubberring (3) en schijf (4) aan de 

bowdenkabel bevestigen.
• Draai de knop (5) tot aan de aanslag naar links.
• Bowdenkabel (1) aan de koplamp spelingsvrij af-

stellen.

e Attentie:
Bowdenkabels niet inklemmen en zonder knikken 
aanbrengen.

• Bovenpaneel aanbrengen.

• Binnenafdekking van het bovenpaneel inbou-
wen.

• Draai de knop (5) tot aan de aanslag naar links.

e Attentie:
De hendel (6) mag niet door de bowdenkabel (1) 
worden vastgehouden.

• Bowdenkabel (1) aan de koplamp losmaken en 
spelingsvrij afstellen.

• Werking van de koplampafstelling controleren.
• Voertuig monteren.
• Koplampafstelling controleren en indien nodig 

afstellen (a 63.6).

63 21 380 Achterlichtcombinatie uit-/
inbouwen
Zie afbeelding bij „Kentekenplaatbevestiging uit-/in-
bouwen” (a 46.14).

R22630030
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