Onderhoudskaart fietsjes/karren
Gedegen onderhoud van het speelgoed zal de veiligheid en levensduur
ervan alleen maar bevorderen. Volg daarom de onderstaande onderhoudsinstructies zorgvuldig op:
• Controleer maandelijks de boutverbindingen.
• De bout in het balhoofd (draaibare aansluiting tussen stuur en frame)
moet stevig vastzitten. Bij een losrakende bout zal het balhoofd namelijk
uitslijten en daardoor onherstelbaar beschadigd worden.
• Spuit regelmatig de draaiende onderdelen in met PTFE Spray. Eén keer
spuiten is meestal al voldoende.
• Vervang kapotte onderdelen direct. Handvatten/voetsteunen zijn door
het vele gebruik regelmatig versleten of ontbreken zelfs op de fietsen.
• Ook kapotte zittingen moeten direct vervangen worden. Als dit niet gebeurt
kan dit schade aan bijvoorbeeld kleding veroorzaken.
• Wanneer het speelgoed niet gebruikt wordt, berg het dan op in een schone
en droge ruimte. Vocht zal op den duur invreten op het materiaal.
• Wanneer wielen door het vele remmen gaan slijten, dan zal het wiel er als
een ei uit gaan zien. Dit kan ondervangen worden door de kranken tijdig
een kwartslag te draaien. Demonteer de krank met een adapter (ook los
leverbaar) en draai de krank een kwartslag. Er treedt dan een gelijkmatiger
slijtage van het rubber op.
• De krankbout, dient met borgmiddel te worden behandeld. Pas daarna
kan deze worden aangedraaid om de krank uiteindelijk vast te zetten.
• Slijtage van rubberen en draaiende onderdelen vallen niet onder de
normale garantiebepalingen.
• Voorassen van bolderwagens en trekwagens zijn instelbaar d.m.v. een
borgmoer bij de vooras. Extra slijtage van de as kan hierdoor voorkomen
worden.
• Voorwielen van de fietsen zijn los verkrijgbaar in de maten Ø 200, Ø 290
en Ø 350 mm. Het voorwiel is demonteerbaar in de vork, zodat wielen
zonder veel moeite te vervangen zijn.
• Achterwielen zijn verkrijgbaar in Ø 160 en Ø 200 mm.
• Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen.

Made in
Holland

Onderhoudskaart fietsje/karren_2020.indd 1

Mercuriusweg 14
4051 CV Ochten
Nederland
T: +31 (0) 88 4 10 10 10
klantenservice@derolfgroep.nl
www.derolfgroep.nl
export@rolfeducation.nl
www.rolfeducation.nl

12-02-20 10:02

