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B.R.A.V.O. Motorfiets 
 

B van Banden 
• Bandenspanning: Zie sticker of handleiding voor de voorgeschreven druk; wegligging, 

brandstof besparing. Te zachte banden: meer wrijving tussen band en wegdek, overmatig 

hittevorming en dus slijtage, meer kans op klapband, meer brandstofverbruik, geen goede 

afschuining mogelijk in de bochten, omdat de bolvorming van de band er niet meer is. Te 

harde banden: Geen goede wegligging, motor gaat meer stuiteren, weinig grip op het 

wegdek 

• Ventieldopje: houdt vuil buiten ventiel, voorkomt klapband 

• Minimaal 1 mm profiel (groeven) i.v.m. voorkoming aquaplaning en slippen. Een band heeft 

slijtingsindicatoren in enkele groeven. Groeven dienen voor afvoer van water en vuil 

• Algehele staat; geen bobbels, scheurtjes, glas, spijkers o.i.d. in de band en controleer op 

gelijkmatige slijtage 

R van Remmen 
• Handremhendel en de voetremhendel op druk controleren; remhendels mag je niet 

helemaal kunnen door knijpen, anders is er lekkage 

• Remvloeistofniveau in de reservoirs voor en achter visueel controleren; als het niveau te laag 

is, kan dit een aanwijzing zijn dat je remblokken en/of remschijven aan vervanging toe zijn 

• Remvloeistof is geen olie, maar een bijtende vloeistof wees gewaarschuwd 

• Schijfremmen; 2 voor(meestal) en 1 achter. Controleer of de dikte nog voldoende is door te 

voelen of er een diepe braam is ontstaan aan de zijkant van de remschijven 

• Inspecteer de remblokken visueel op voldoende remvoering, zowel aan de linker- als de 

rechterkant van de remschijf 

• Remfading; wanneer rem oververhit is, functioneert het tijdelijk niet door te hete schijven en 

remblokken 

A van Aandrijving 
• Ketting regelmatig insmeren; om en nabij een tankbeurt; na een wasbeurt; na een rit in de 

regen; insmeren na een rit, dus met een warme ketting. Het vet blijft hierdoor beter kleven 

• Juiste kettingspanning (kettingspeling); mag max. 2 tot 3 cm van omlaag naar omhoog 

speling hebben 

• De tandjes van de kleine tandwiel voorin en de grote tandwiel op de achterwiel horen niet te 

spits te zijn (Eiffeltoren) of eruit zien als haaievinnetjes. Is dit wel het geval, dan gehele set 

vervangen 

• Kettingset: Bij vervanging van ketting ook tandwielen vervangen of andersom 

V van Verlichting 
• Controleer: parkeerlicht voor en achter (ook wel stadslichten genoemd), dimlicht, grootlicht, 

knipperlichten links en rechts, waarschuwingslichten en de kentekenplaatverlichting 
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• Remlicht geschakeld door de voorrem controleren: met je linkerhand de voorrem inknijpen 

en je rechterhand achter het achter licht houden. Sta in dit geval aan de linkerzijde van de 

motorfiets. Remlicht geschakeld door de voetrem controleren: ga met je linkerhand de 

voetrem meerdere malen indrukken en houd je rechterhand achter het achter licht. 

O van Olie & Overige 

Olie 

• Oliepeilen. Controleer visueel of er voldoende motorolie in het motorblok aanwezig is. In de 

handleiding of op internet kan je de voorgeschreven motorolie opzoeken. Nooit meer 

bijvullen dan dat het nodig is om overdruk te voorkomen. Met te weinig olie in het blok kan 

het motorblok vastlopen. Olie dient voor de smering van de draaibare onderdelen in het 

motorblok 

Overige 

• Controleer visueel de vering. Geen olie druppels op de schokdempers, anders heb je een 

lekkende voorvorkkeerring. Opgehoopte olie kan op je banden terechtkomen waardoor je 

kan uitglijden 

• Controleer visueel het koelvloeistofniveau en de aanwezigheid van vuil op de radiator anders 

krijg je een verhitte motor. 

• Controleer je spiegels. Deze mogen niet vies, gebroken of verweerd zijn 

• Bij het branden van het rode oliedruklampje (oliekannetje) op je dashboard na het starten 

van de motor, motor meteen uitzetten en na enkele minuten oliepeilen 

• Bij het branden van het rode thermometerlampje op je dashboard na het starten van de 

motor, motor meteen uitzetten en het koelvloeistofniveau controleren en de 

radiatorschubben van vuil ontdoen 

• Controleer de accu of deze goed vastzit en controleer of de aansluitingen niet het chassis 

raken. Door de vonken kan er namelijk brand ontstaan 

• Noodschakelaar c.q. dodemansknop c.q. killswitch (rode schakelaar op het stuur) alleen 

gebruiken in noodgevallen; om de motor direct mee uit te schakelen 

• Vele motoren hebben een schakelaar (er staat dan “pass” op) aan het stuur om een 

lichtseintje met je grootlicht te geven 
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