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Nippon Denso Startmotor koolborstel controle 
 

Auteur: driepitjes  Datum: dec 2016 
 
 

 
 
 

Foto 1:  20 jaar jonge Nippon Denso startmotor model 028000 8990 (1 459 007 ) 
 
Af BMW fabriek gemonteerd op een BMW K75 motorfiets van bouwjaar 1996. 
 
 

Disclaimer 
De informatie is bedoeld om de lezer te laten zien hoe de startmotor wordt uitgebouwd, gecontroleerd en 
terug ingebouwd. Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, wijst de auteur af. 
 

Auteursrecht, Copyright en Revisie 
Het Auteursrecht van de tekst en de foto’s berust bij de samensteller driepitjes op moment van schrijven 
lid van diverse BMW forums. Copyright: dit document mag vrijelijk gekopieerd en opgeslagen worden. 
Commercieel gebruik is niet toegestaan. 
Revisie: het document kan worden bijgewerkt in de toekomst; de eerste versie heeft Rev. A.  Onderaan 
de bladzijde staat de laatste Revisie 
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Voor wie is dit bedoeld? 
Voor elke sleutelaar die een startmotor wil uitbouwen om de koolborstels te controleren. 
Dit document kan in de toekomst mogelijk ook in Engels taal verspreid worden. 
 

Onderdelen nodig? 
Nodig: setje van twee nieuwe O-ringen, zit in een gesealde plastic zak, BMW dealer nummer 12 41 1 459 
445, prijs Euro 8,74. 
 
 

Demontage startmotor. 
De startmotor is heel eenvoudig te verwijderen. 
Wel eerst wat voorwerk, bij de K75 is minimaal te verwijderen: de accu. 
 
Demontage: 

1) Links: de kunststof kap welke over de ontstekingsspoelen zit, loshalen; dat zijn drie kruiskop 
boutjes (draadlengte 12 mm; buitendia draad 5 mm). Beetje wrikken en de kap is los, 

2) aansluitkabel startmotor: hierover zit een zwart kapje (nr. 1), dit kapje zit los geklemd; er af halen; 
dan de M10 moer loshalen zodat de kabel van de startmotor los is. 

3) twee inbusbouten M5 loshalen (nrs 3); draadlengte 25 mm; buitendia draad 5.9 mm; veerring 
dikte 0.6 mm en veerring buiten dia 11.7 mm; 
 

 
 

Foto 2:  loshalen 
 

4) pak de startmotor beet met de linker hand achter de blootliggende kabel-bout, en de rechterhand 
pakt de montagevoet; dan door de O-ring heen trekken, dat gaat tamelijk licht; motor is nu los. 

5) doekje voor een beetje olie op de spievertanding; 
6) eventueel kunt u nu wat merktekens zetten met een permanent marker, voor wat betreft de stand 

van de deksels t.o.v. het huis. Het onderste deksel heeft al twee merkstreepjes. 
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Foto 3:  merktekens op achterdeksel en huis (voordeksel is los) 

 

Open maken 
a) met een dikwandige dopsleutel 7 de twee lange bouten loshalen. Deze bouten zijn (zonder kop) 

110 mm lang waarvan 18.5 mm draad; draad buiten dia 5 mm; ring achter de kop buiten dia 11 
mm. 

 
Foto 4:  voordeksel is los. 
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b) de voor- en achter deksels kun je nu loshalen maar kijk goed naar de oriëntatie van de 

onderdelen; 
 

 
 

Foto 5:  oriëntatie koolborstelplaatje t.o.v. deksel en huis 
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Foto 6: achterdeksel zit nog vast. 
 
 
 

c) nu aan buitenkant op het achterdeksel de platte M10 loshalen en het zwarte plastic afnemen; 
d) nu valt het metalen plaatje met de koolborstels los; 
e) je ziet nu ook dat de bout (buitendraad 5.9mm) een heel dun O-ringetje heeft! 
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Foto 7:  nu kunnen we de borstels controleren 

 
 

Controle gedaan:  
 

- buitenkant van het blok rond de opening ziet er droog uit, dus de O-ring doet zijn werk; 

- spievertanding ziet er netjes uit, zonder slijtage; 

- de koperen contactvlakken op de rotor zien er ook keurig uit, wel beetje zwart van de koolstof; 
schoon gemaakt met Brunox spray, het meeste zwart gaat er af; 

- linker koolborstel is 11 mm lang (langste lengte); 

- rechter koolborstel is 10.4 mm lang. 
 
 

Montage: 
 

a) de koolborstel op zijn plek duwen; het vierkante zwarte plastic valt in een uitsparing; let op de 
mini O-ring; daar aan de buitenkant beetje vaseline op doen; 

b) achterdeksel plaatsen met nieuwe grote dunne O-ring in het huis; de twee merkstreepjes moeten 
overeenkomen met het vierkantje op het huis; 

c) zwarte kunststof ring (holle kant naar buiten toe); de M10 binnenste bout zit matig handvast; 
d) de twee lange bouten komen matig handvast met dop M7; 
e) vooraan bij de spie een nieuwe O-ring op doen, licht invetten met motorolie; 
f) motor op zijn plek duwen (gaat heel licht); 
g) twee inbusbouten M5 vast zetten; 
h) kabel om de bout; de M10 slechts handvast zetten. 

 
Klaar. 
 


