Van harte gefeliciteerd met deze waardevolle gratis checklist van
Baltus Motor Techniek!
Deze checklist kan als hulpmiddel dienen voor het uitvoeren van een kleine of
grote onderhoudsbeurt.
De checklist heeft meer dan 100 te controleren punten!
Deze checklist bevat nagenoeg alle te controleren en te vervangen onderdelen
bij een grote of kleine beurt.
LET OP: De fabrikant van het voertuig heeft bepaald welke onderdelen bij
bepaalde kilometerstanden en leeftijden vervangen dienen te worden. Die
gegevens zijn op te vragen bij o.a. de dealer maar staan vaak ook in het
instructieboekje van het voertuig.
Voorbeeld: het vervangen van de bougies staat in de checklist maar betekent
niet dat bij elke onderhoudsbeurt de bougies vervangen moeten worden.
Controleer vooraf wat de door de fabrikant opgegeven vervangingstermijn is
voor de bougies.
Deze checklist is een heel goed hulpmiddel in het uitvoeren van onderhoud
zodat je er zeker van bent niets te vergeten.
Veel succes en sleutelplezier gewenst!
Baltus Motor Techniek

Deze checklist is met de grootste zorg samengesteld maar ondanks dat mag je hier geen rechten aan
ontlenen. Baltus Motor Techniek is niet verantwoordelijk voor fouten of vergissingen die gemaakt
worden door verkeerd gebruik van deze checklist. In zeer specifieke situaties kan het zijn dat een te
controleren onderdeel niet in deze checklist genoemd wordt. Heb jij een aanvulling, verbetering of
opmerking over deze checklist dan horen we dat graag d.m.v. een e-mail naar
info@baltusmotortechniek.nl

Checklist periodiek onderhoud motorfiets
Klantgegevens

Datum

Klant nr.

Naam
Merk
Type
Kenteken
Km stand
Monteur

Brandstof, in- & uitlaat systeem
Luchtfilter element controleren/reinigen/vervangen
Filter carterventilatie controleren/reinigen/vervangen
(Elektronisch) Gasklephuis controleren op gangbaarheid en vuil

Gangbaarheid variabel inlaattraject controleren (elektronisch/vacuüm)
Gasklephuis vacuümsynchronisatie controleren indien nodig

Brandstofsysteem controleren op lekkage
(intern) Brandstoffilter vervangen
Afdichting tankdop controleren + werking cilinderslot contr./smeren
Uitlaatsysteem controleren op lekkage & montage (bouten/moeren/veren/popnagels)
Indien nodig check Db-killer en E-keur

Koelsysteem
Stolpunt koelvloeistof meten (hogere temp. dan -15°C = verversen)

Koelvloeistof niveau controleren
Koelsysteem incl. radiateur controleren op lekkage
Koelsysteem verversen om de +/- 7 jaar
Aanslaan koelvin controleren (warmdraaien)
Thermostaat controleren (tijdens rijden koude motor, stilstand warme motor = defect)

Bovenzijde motor
Klepdeksel controleren op olielekkage
Caterventilatie slangen controleren (plat zuigen/haarscheurtjes)
Lucht aanzuig traject controleren
Klepspeling controleren (indien nodig bijstellen)

Onderzijde motor
Motorolie aftappen/vervangen (check meerdere carterstoppen bij dry sump)
(intern) Oliefilter vervangen
Carterstopring/O-ringen vervangen en magneet reinigen
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Koppeling
Koppelingssysteem controleren (werking/afstelling/slag/ontluchting)
Koppelingsvloeistof verversen om de 2/3 jaar (indien niet gevuld met minerale olie)
Koppelingskabel (binnen en buitenkabel) contr. of hydrauliekleiding contr.

Banden en velgen
Bandenspanning controleren (check/kalibreer TPMS)
Banden en velgen controleren op beschadiging, slag en slingering (indien van
toepassing spaakspanning contr.)
Banden controleren op vreemd slijtagepatroon en profieldiepte (minder dan
2,2 mm = vervangen) V:

mm DOT:

A:

mm DOT:

Wiellagers controleren op speling en bijgeluid
Wielbouten of moeren controleren op montage moment

Eindaandrijving
Kettingsmeersysteem controleren (afstelling druppelnaald + olieniveau)
Kettingspanning controleren (let op! op meerdere wielposities)
Ketting en tandwielen controleren op slijtage (ook voortandwiel)
Cardanolieniveau controleren/vervangen

Indien van toepassing transmissieolieniveau controleren/vervangen
Indien van toepassing assen variomaat (vetnippels) smeren
Remsysteem
Remsysteem controleren op lekkage/beschadiging (ook reservoirdeksel)
Remwerking, gangbaarheid remzuigers controleren en aanlopen controleren
Bouten van de remklauwen controleren op montage moment
Remvloeistofniveau controleren (ook achter!) (laag niveau = eerst remblokdikte check)
Remblokdikte controleren (minder dan 2mm = vervangen)
Remvloeistof verversen (om de 2/3 jaar en LET OP TYPE VLOEISTOF!)

Remlichtschakelaars controleren
Veersysteem
Veersysteem werking controleren en lekkage/beschadigingen
Indien van toepassing stikstofdruk drukkamer controleren
Indien gewenst/bij klachten luchtkamer grootte controleren

Veerpootservice gemiddeld om de 4 jaar (olie en keerringen vervangen)
Achterbrug lagers reinigen/invetten/vervangen
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Stuurinrichting

Stuurinrichting controleren op demping/werking
Stuurdemper controleren op werking en lekkage
Balhoofdlagers controleren op speling/zware punten
Bevestiging stuurverhogers controleren/na draaien
Elektrisch systeem
Bougies controleren/vervangen (check nieuw ook elektrode afstand)
Verlichting controleren op werking incl. bochtverlichting indien aanwezig & reflectoren
Koplamphoogte afstelling controleren (daling lichtbundel = 1cm per meter)
Jiffy schakelaar controleren op werking
Contactslot/kil switch controleren
Accupolen & vloeistofniveau contr. Testen/laadspanning contr. (tussen 12,5 & 14,7V)
Werking handvatverwarming en buddyseat verwarming controleren
Indien mogelijk (E)OBD geheugen uitlezen
Algemeen
Indien aanwezig distributieriem interval contr./vervangen
Meters/waarschuwingslampjes controleren, instrumentenpaneel en claxon
Buddyseat cilinderslot controleren/smeren
Koffer cilindersloten controleren/smeren
Bevestiging kuipdelen controleren
Spiegels controleren op zichtbaarheid en montage
Voetsteps scharnierdelen controleren/smeren
Onderhoud administreren (boekje/digitaal)

Motorfiets reinigen
Controleren op roest/beschadiging van het frame
Bouten en moeren controleren
Ruimte voor opmerkingen
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