
Leen van Zeijl



Benodigdheden
Voor het meten van de klepspeling

• Voelermaat met maatverdelingen

tussen 0.10 en 0.35mm 

Voor het vervangen van klepstoterplaatjes

• Klepstelgereedschap

• Micrometer of digitale schuifmaat

• Voldoende reserve plaatjes, zie volgende slide



Plaatjes

• Normaliter kan je alleen plaatje voor
plaatje vervangen anders beschadig je 
misschien ‘t geharde loopvlak van de 
nok tegen de randen van de 
klepstoter

Echter…

• indien je alle plaatjes tegelijkertijd
wilt vervangen
– dien je eerst voldoende reserve plaatjes

te halen bij de dealer (8)

of

– Zelf 8 tijdelijke plaatjes te maken van 
bijvoorbeeld plexiglas

– Diameter 28mm / 2.5mm dik



Kleppen meten, beginsituatie
• Kleppendeksel is verwijderd, nokkenassen

staan in een willekeurige positie



Stap 1, kleppen meten
• Zet de de motor in de 5e versnelling en draai het achterwiel

net zo lang totdat de klepstoter van de te meten klep
maximaal uit staat (nok staat naar voren)



Stap 2, kleppen meten

• Meet de 
klepspeling
door een
voelermaat
tussen de 
achterkant van 
de nok en 
klepstoter te
halen. 

• De maat is juist
als je lichte
weerstand
voelt

Inlaat marge Uitlaat marge

0.15-0.20 mm 0.25-0.30 mm



Indien de klepspeling buiten de marge valt….

• dient ‘t plaatje verwijderd en gemeten te worden

• Gebruik hiervoor het klepstelgereedschap



Stap 1, kleppen stellen
• Plaats haak aan smalle zijde naast de nok

• Zorg er voor dat inkeping van de klepstoter makkelijk
bereikbaar blijft (de stoter kan je handmatig draaien)



Stap 2, kleppen stellen
• Druk de klep naar achteren door de haak te draaien



Stap 3a, kleppen stellen
• Plaats vergrendelhaak aan andere zijde

• Pas op dat de vergrendelhaak niet op het 
plaatje drukt



Stap 3b, kleppen stellen

• De vergrendelhaak rust op de rand van de klepstoter



Stap 4, kleppen stellen
• Verwijder de haak

• De klepstoter blijft nu naar achteren staan



Stap 5, klep stellen
• Steek het plaatje uit de klepstoter los via de inkeping. 

Gebruik hiervoor een kleine schroevendraaier o.i.d. 



Stap 6, kleppen stellen

• Verwijder het plaatje door bijvoorbeeld
gebruik te maken van een magneetje of pincet



Stap 6 Kleppen stellen

• Meet de dikte van het plaatje met een digitale schuifmaat of 
micrometer

• Of… laat deze meten door de dealer
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Stap 7, kleppen stellen
• Plaats het tijdelijke (plexiglas) of nieuwe plaatje

• Meet na het plaatsen van het nieuwe plaatje voor de 
zekerheid met de voelermaat of de klepspeling nu wel binnen
de marge valt

• Kleppendeksel er weer op en… klaar!


