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6 N·m (53 lbf·in) max.

IS 2000 PostMount – PM Flatmount – FM

T25 5 mm
a1

1

1

MAGURA QM40/QM44

6 N·m (53 lbf·in) max.
T25 5 mm

a2
12

11109

109

4 N·m (35 lbf·in) max.
T25

a3

2

2

3

BAT

90° a4

4

5

6
7
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Flatmount – FM-FPostMount – PMIS 2000

6 N·m (53 lbf·in) max.
T25 5 mm

3

4

5

6

1

2

IS

4 N·m (35 lbf·in) max.
T25

Centerlock™

3

4

5

6

1

2

40 N·m (354 lbf·in) max.
ParkTool® FR-5.2 …
ParkTool® BBT-69.2 …

a5 a6

3 N·m (27 lbf·in) max.

T25
30° max.

RHR

a8

13

14

8 8

Flatmount – FM-R

6 N·m (53 lbf·in) max.

8 mm min. – 10 mm max. ! 1 mm min. – 3 mm max. !

T25 5 mm
a7
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4 N·m (35 lbf·in) max.8 mm

~10–15 cm B1

1

4 N·m (35 lbf·in) max.

~2–15 cm

~10 mm B3

4 N·m (35 lbf·in) max.

8 mm

~2–15 cm

B2

2

3
4

B4
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disc-tube

B5

5

4 N·m (35 lbf·in) max.
8 mm

B6

6

2

BAT

= 6× CLIC C1

1
T25

RATIO ADJUST
HC³

C2

1

2

3
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e1CLIC ! d1

REACH ADJUST

HC³

T25 3 mm 3 mm C3

5

4
4

5

4

5
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FM140/160
FM160/180

PostMount – PM Flatmount – FM-F

Flatmount – FM-R

�PM5 ≈ PM140
PM6 ≈ PM160
PM7 ≈ PM180
PM8 ≈ PM203

QM-Adapter – PostMount

QM28

PM140�180

QM40

PM140�160
PM160�180

QM44

PM180�203

QM45

PM180�220
PM140�180

FM140/160
FM160/180

QM-Adapter – IS2000

QM9QM5 QM41QM12 QM43

IS�203-F IS�203-R IS�180-F
IS�160-R

IS�180-R IS�160-F

QM-Adapter – Flatmount

FM160/180�160-F

QM52QM50

FM140/160�160-F
FM160/180�180-F

QM51

FM140/160�160-R
FM160/180�180-R

QM26

PM180�203

QM42

PM160�203
Td

B

a
1

C

d

C1

C2

d1

d2
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t

t

! t = 1,8 mm min. !

t = 2,5 mm min. ! F1
1

2

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max.

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max. G2

1

1

2
2

3

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max. G1

2

4
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H4

3

H1

1

2 3 

0,5 N·m (4 lbf·in) max.
T25

H3

8

4 N·m (35 lbf·in) max.
8 mm T25

MT PostMountMT Flatmount

H2

2

6

5

4

7
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Voorwoord
Van harte gefeliciteerd – U heeft een krachtige, onderhoudsarme, 
hydraulische MAGURA MT-schijfrem van de nieuwste generatie 
gekocht – ontwikkeld in Duitsland.
Deze handleiding hoort onlosmakelijk bij uw MAGURA-product en 
verschaft u informatie over de benodigde gereedschappen, de 
 correcte montage, het veilige gebruik, het onderhoud en de instel-
mogelijkheden.
Lees deze handleiding aandachtig door, voordat u uw MAGURA- 
product monteert of gebruikt. Neem altijd alle instructies voor 
montage, bediening en onderhoud in deze handleiding in acht – en 
ook de instructies in handleidingen van andere producenten waarvan 
producten op uw fiets gemonteerd zijn.
Houd er rekening mee dat diegene die uw MAGURA-product 
 monteert, verantwoordelijk is voor de geschiktheid en compatibili-
teit van alle componenten die in onderlinge technische relatie tot uw 
MAGURA-product staan.

 Wanneer de aanwijzingen en instructies in deze hand-
leiding niet opgevolgd worden, kan dit ernstige of zelfs dodelijke 
ongelukken tot gevolg hebben.

U vindt de afbeeldingen waarnaar in deze handleiding wordt verwezen 
op het overzichtelijke vouwblad vooraan bij de afbeeldingen.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van uw 
daadwerkelijke MAGURA-product, maar de vereiste arbeidsstappen 
zijn identiek voor alle types en varianten – indien niets anders aan-
gegeven is.
De typenaam (1) van uw MAGURA-rem is aangebracht op de rem-
hendel. [Td]
Houd er rekening mee dat het remgedrag van uw fiets kan verande-
ren door de inbouw van een nieuwe rem. Tijdens de eerste ritten 
moet u de tijd nemen om vertrouwd te raken met uw nieuwe 
 MAGURA-rem en het eventueel veranderde remgedrag van uw fiets.

Betekenis Van symBolen
 … waarschuwt u voor een gevaarlijke situatie die 

ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben, wanneer deze niet 
vermeden wordt.

 … waarschuwt u voor een gevaarlijke situatie die 
licht tot middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, 
wanneer deze niet vermeden wordt.

 … waarschuwt voor dreigende materiaalschade.
 … waarschuwt voor dreigende milieuschade.

 � … geeft aan hoe u een gevaarlijke situatie of dreigende materiaal- 
of milieuschade vermijdt.

 ) … roept u op om een handeling te verrichten.
 Ö … geeft gevolgen of vereisten aan.
 L… geeft extra informatie of tips.

(3) … wijst op het bijbehorende itemnummer in een afbeelding.
[B2] … wijst op de bijbehorende afb. in het afbeeldingengedeelte.

 Aanwijzingen of afbeeldingen met deze markering hebben 
uitsluitend betrekking op het betreffende type of de betreffende 
variant.
Bewaar deze handleiding ook voor eventuele andere gebruikers van 
uw MAGURA-product. Zorg ervoor dat iedere gebruiker deze hand-
leiding gelezen en begrepen heeft en de aanwijzingen daarin opvolgt.
Mocht u uw MAGURA-product ooit verkopen of aan iemand cadeau doen, 
dan moet u deze handleiding ook aan de nieuwe eigenaar meegeven.
Op www.magura.com vindt u een groot aantal tips en informatie 
over uw MAGURA-product, bovendien kunt op het MAGURA Forum 
ervaringen en wetenswaardigheden uitwisselen en eventuele vragen 
voorleggen aan anderen etc. 
Wij wensen u veel succes en veel rijplezier
Uw MAGURA-team
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specificaties 4-zuiger (MT 7, MT 5 …) 2-zuiger (MT 8, MT 4, MT 2 …) MT Flatmount

Remhendel
Carbotecture SL • Carbotecture

Reach Adjust1 · BAT2 · Ratio Adjust3 (HC³)
1-vinger (HC, HC³) · 2-vinger · 3-vinger · Kogelkop

Remslang
MAGURA disc-tube · MAGURA (MT 2)

RHR4 · recht
Remtang 4-zuiger 2-zuigr
Remblokken per remtang 4 · 2× dubbel blok 2
Remschijf 6-gat (IS) · Centerlock™5 · BionX® · Rohloff®

Remvloeistof MAGURA Royal Blood (mineraalolie)

Toepassingsbereik
· S-Pedelec6 · Pedelec7 · Lastenbike · Tandem 
· Downhill · Enduro · Marathon · XC Race · XC 
 · AllMountain · Trekking · City

· Pedelec7 · Tandem · Enduro
· Marathon · XC Race · XC  
· AllMountain · Trekking · City

· Marathon · XC Race 
· XC · AllMountain 
· Trekking · City

1 Reach Adjust – instelling greepwijdte.
2 BAT – instelling drukpunt.
3 Ratio Adjust – aanpassing van het remvermogen.

4 RHR – draaibare remslangsaansluiting.
5 Zo nodig met MAGURA Centerlock Adapter.
6 Schakelaar nodig.

7 Eventueel schakelaar nodig.

 L Bij de aangegeven uitrustingskenmerken gaat het deels om optionele varianten. Uw MAGURA-schijfrem is zo geconfigureerd als het door 
u, uw dealer of de producent van uw fiets gespecificeerd werd. 

remschijVen sTorM HC, Mdr-C, Mdr-P, sTorM Cl sTorM sl.2

Ø1
mm 140 160 180 203 220 160 180
inch 5.5 6 7 8 8.5 6 7

Totaalgewicht max.2 kg (lb) 150 (331) 180 (397) 205 (452) 210 (463) 105 (231) 130 (287)

Toepassingsbereik
· 3
 

· S-Pedelec · Pedelec · Lastenbike · Tandem 
· Downhill · Enduro · Marathon · XC Race · XC · AllMountain  
· Trekking · City

· Marathon  
· XC Race · XC · AllMountain 
· Trekking · City

1 Niet alle remschijftypen zijn verkrijgbaar in alle hier aangegeven diameters!
2 Maximaal toegelaten totaalgewicht = bestuurder + fiets + fietsaanhanger (ongeremd) + bagage

3 Uitsluitend met wielen tot max. 20" (ETRTO 406)
 (bijv. kinderfiets, BMX, scooter, aanhanger)!

afmetingen – montage MaGura MT PostMount MaGura MT Flatmount
Klem-Ø remhendel (a)

 [Td] mm

22 +0,3/-0,1

Afstand montagesokkel 74 ± 0,1 (PM) (B)
70 ± 0,1 (FM-F) (C)

23,5 ± 0,1 (C1) · 32 ± 0,1 (C2)
34 ± 0,1 (FM-R) (d)

36,5 ± 0,1 (d1) · 45 ± 0,1 (d2)

Ø remschijf min.–max. 140 (5.5") 3 · 160–220 (6"–8.5") 160 (6") 140 (5.5“) 3 · 160–180 (6"–7")
Dikte remschijf min.–max. 1,8–2,0
Ø remslang 5
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Een ander gebruik dan het gebruik voor het beoogde, toegelaten 
gebruiksdoel kan ongevallen met ernstig of zelfs dodelijk letsel tot 
gevolg hebben.
MAGURA MT-schijfremmen zijn uitsluitend ontwikkeld en bestemd

 – voor montage op normale tour-, trekkingfietsen, S-/Pedelecs* en 
mountainbikes, waarvan de voorvork en het frame beschikken 
over de passende aanbouwvoorzieningen (IS 2000, PostMount- of 
Flatmount-montagesokkel) met max. 1 MAGURA QM-adapter per 
remtang. 
(* Rekening houden met de geldende wettelijke regelingen.)

 – voor montage aan de rechte stuurbeugels van normale tour-, 
trekkingfietsen en mountainbikes.

 – voor gebruik met wielen waarvan de naaf over de passende aan-
bouwmogelijkheid voor de remschijf beschikt (6-gat (IS), Center-
lock™ (met MAGURA Centerlock Adapter), BionX®, Rohloff®).

 – voor het in individuele gevallen aangegeven toepassingsbereik 
 – zie specificaties, pagina 13, – zie remschijVen, pagina 13.

MAGURA-schijfremmen mogen in geen geval met onderdelen (rem-
hendel, remlichaam etc.) van de MAGURA-velgremmen worden 
gecombineerd en gebruikt!
De beperking van het toegelaten totaalgewicht van een MAGURA 
MT-schijfrem geldt uitsluitend voor de gekozen diameter van de 
remschijf – zie remschijVen, pagina 13.

 Remschijven met Ø 140 mm mogen alleen worden gebruikt 
met wielen tot max. 20" (ETRTO 406) (bijv. kinderfiets, BMX, scooter, 
aanhanger)!

 Remschijven mogen in geen geval voor S-Pedelec, Pedelec, 
bakfiets en tandem worden gebruikt!

 Remschijven mogen in geen geval in combinatie met de 
MAGURA Centerlock Adapter of een ander Centerlock™-
adaptersystem worden gebruikt!

fundamentele Veiligheidsaanwijzingen
Houd er altijd rekening mee dat fietsen risico’s met zich meebrengt, 
zowel voor de fietser alsook voor andere verkeersdeelnemers, de 
fiets en de onderdelen ervan. Ondanks het gebruik van bescher-
mende uitrusting en veiligheidsvoorzieningen kunnen er zich onge-
lukken voordoen die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kunnen 
hebben.
Vertrouw op uw gezonde verstand en onthoud u van onbezonnen en 
riskante acties!
Montage & onderhoud

Ongevalgevaar door een uitvallende rem als gevolg van foutieve of niet 
toegelaten montagehandelingen.

 � Overschat uw technische vaardigheden niet. Laat montage- en 
onderhoudswerkzaamheden in een fietsenwinkel of in een geau-
toriseerd MAGURA-servicecenter uitvoeren. Alleen daar is een 
deskundige uitvoering gegarandeerd.

 � Voer in geen geval werkzaamheden uit of breng geen wijzigingen 
(bv. demonteren, slijpen/lakken etc.) aan uw MAGURA-product 
aan, die in deze handleiding niet uitdrukkelijk toegestaan en 
beschreven zijn.

 � Houd altijd alle aangegeven min./max.-waarden aan 
 – zie technische gegeVens, pagina 13.

 � Gebruik bij montagestappen die een bepaald aandraaimoment 
van een schroefverbinding vereisen, altijd een momentsleutel die 
ontworpen is voor het vereiste aandraaimoment.

 � Houd uw fiets altijd in een technisch perfecte staat.
Ongevalgevaar door ongeschikte accessoires.

 � Gebruik uitsluitend originele MAGURA-onderdelen.
 � Gebruik uitsluitend originele remschijven, remblokken, adaptoren 
en schroeven van MAGURA, en bij het ontluchten de MAGURA 
Royal Blood (mineraalolie).

 � Gebruik in geen geval DOT-remvloeistof.
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Onderweg

Ongevalgevaar door onderdelen die het begeven/defect raken of plot-
seling blokkerende rem.

 � Controleer vóór elke rit of het snelspan- of schroefsysteem van 
uw wielen correct vastzit, zodat uw wielen niet los kunnen komen.

 � Controleer vóór elke rit of uw wielen vrij kunnen draaien en op 
geen enkel punt contact maken met de remblokken.

 � Controleer vóór elke rit of het stuur en de stuurpen correct 
gemonteerd zijn en zich niet kunnen worden verdraait.

 � Controleer vóór elke rit of uw remmen goed werken – het drukpunt 
is duidelijk voelbaar en verandert bij ingedrukte remhendel niet.

 � Controleer vóór iedere rit of aan uw remmen – ook bij ingedrukte 
remhendel – op geen enkele plaats schade (bv. oliesporen, 
scheuren etc.) te herkennen is.

 � Controleer vóór iedere rit of de remschijven en de remblokken de 
slijtagegrens niet hebben bereikt en vrij zijn van smeerstoffen 
(olie, vet, silicone, was etc.). 
In geen geval mag u met smerende stoffen verontreinigde rem-
blokken gebruiken, ook niet na een reinigingspoging!

 � Controleer na elke val uw rem op beschadigingen en correcte 
werking.

 � Rijd in geen geval met uw rem, wanneer er schade (bv. oliesporen, 
scheuren etc.) zichtbaar is, ongebruikelijke geluiden te horen zijn 
of wanneer u twijfelt aan de intactheid van de rem. Laat uw rem 
in dergelijke gevallen in een deskundige rijwielwerkplaats of 
rechtstreeks bij de MAGURA Service nakijken.

Gevaar voor ongevallen door foutieve handelingen tijdens het rijden of 
door ongeschikte uitrusting.

 � Pas uw snelheid altijd aan de weersomstandigheden, de wegtoe-
stand en het totaalgewicht aan. Vooral bij nat wegdek en bij een 
hoog totaalgewicht (bv. aanhanger) wordt uw remweg aanmerke-
lijk langer – u rijdt altijd anticiperend en bent altijd bereid om te 

remmen.
 � Rem altijd tegelijkertijd met voor- en achterwielrem.
 � Neem altijd de verkeerswetgeving in acht van het land waar u 
met de fiets onderweg bent (verlichting, reflectoren etc.). 
 Hetzelfde geldt voor de toepasselijke regelingen voor mountain-
biking in de natuur.

 � Draag tijdens het fietsen altijd een kwalitatief goede (bv. ANSI-
gecertificeerde), onbeschadigde fietshelm en kleding die goed 
aansluit, maar u niet hindert.

 � Ga alleen fietsen wanneer u in een goede lichamelijke conditie 
verkeert en uw fiets en alle onderdelen daarvan in een goede 
technische staat zijn.

Transport & opslag

Ongevalgevaar door uitvallende rem op grond van onjuiste componenten.
 � Plaats bij gedemonteerd wiel altijd de transportborg tussen de 
remblokken – gebruik in geen geval de remhendel als de trans-
portborg niet is geplaatst.

 � Zorg ervoor dat de remslangen bij het inpakken van uw fiets niet 
kunnen knikken.

 � Bewaar uw MAGURA-rem niet bij een omgevingstemperatuur 
onder de -15 °C (5 °F) en boven de 55 °C (131 °F) omgevingstem-
peratuur.
 L U hoeft uw MAGURA-rem niet te legen voor het transporteren in 
een vliegtuig.

Milieubescherming

Verbruikte smeerstoffen en olie milieuvriendelijk en conform de wet-
telijke voorschriften afvoeren – in geen geval in de riolering of het 
grondwater terecht laten komen.
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Belangrijk – zie fundamentele Veiligheidsaanwijzingen, pagina 14 !
 Risico op letsel aan hete remschijf of de scherpe randen van de remschijf.

 � Snelspannerhendel van het voorwiel eventueel rechts installeren.
 � Altijd uit de buurt blijven van een roterende remschijf.
 � Altijd uit de buurt blijven van een warmgeremde remschijf.

QM-adapter monteren
Ø 140 mm 160 mm 180 mm 203 mm 220 mm

Vo
or

vo
rk

IS 2000 – QM43 QM12 QM5 –
PM160 – Directe montage QM40 QM42 –
PM180 – – Directe 

montage
QM26 
QM44 QM45

PM203 – – – Directe montage –
PM220 – – – – Directe montage

FM140/160 – QM50 – – –
FM160/180 – QM52 QM50 – –

Ac
ht

er
st

e 
ge

de
el

te

IS 2000 – QM12 QM41 QM9 –
PM140 Directe 

montage QM40 QM28 
QM45 – –

PM160 – Directe montage QM40 QM42 –
PM180 – – Directe 

montage
QM26 
QM44 QM45

PM203 – – – Directe montage –
PM220 – – – – Directe montage

FM140/160 Directe montage QM51 – – –
FM160/180 – Directe montage QM51 – –

 Ongevalgevaar door onderdelen die het begeven/defect raken of plot-
seling blokkerende rem.

 � Max. 1 MAGURA QM-adapter per remtang dan monteren.
 ) Zorg ervoor dat de contactvlakken van de montagesokkel vlak gefreesd, vrij van 
bramen/lakresten en voorzien van antiroest zijn.

 ) Controleer of uw MAGURA QM-adapter bij de remschijf (diameter) en montage-
sokkel standaard past – zie tabel en  [Td].

 ) U dient ervoor te zorgen dat er vóór de montage altijd verse schroefborging 

(gemiddelde sterkte) op de bevestigingsschroe-
ven is aangebracht.
 L In de regel is op een MAGURA QM-adapter een 
richtingspijl aangebracht – deze moet in gemon-
teerde toestand naar boven (UP) wijzen.
De correcte montagepositie van de QM-adapto-
ren vindt u in het overzicht. [Td]

 L De adapter wordt samen met de remtang 
geschroefd [a2] – zie remtang monteren, pagina 18 – 
de volgende montagestap is daarom niet nodig.

 ) Bevestigingsschroeven (1) met aandraaimoment 
6 N·m (53 lbf·in) vastdraaien. [a1]
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Remschijf monteren

Vervallen van de verzekering bij verzekeringsplichtige S-Pedelecs 
(e-bikes tot 45 km/h).

 � Gebruik uitsluitend originele remblokken en remschijven van 
MAGURA, die zijn voorzien van het ECE- of KBA-testmerk voor 
onderdelen van motorvoertuigen waarvoor goedkeuring is vereist.

 � In geen geval de afmetingen van de remschijven veranderen.
 Ongevalgevaar door falende of plotseling blokke-

rende rem wegens te hoge belasting.
 �  Remschijven in geen geval voor S-Pedelecs, Pedelecs, 
bakfieten of tandems gebruiken.

 �  Remschijven in geen geval in combinatie met de MAGURA 
Centerlock Adapter of een ander Centerlock™-adaptersystem 
gebruiken.

 � MAGURA Centerlock Adapter uitsluitend gebruiken met remschij-
ven tot maximaal Ø 203 mm.
 L   Voor de montage op een Centerlock™-naaf heeft 
u de MAGURA Centerlock Adapter nodig.

 ) Remschijf op de naafflens leggen ofwel in de Centerlock™-flens 
steken.

 Ö Richtingpijlen wijzen in looprichting vooruit. [a5]
 ) U dient ervoor te zorgen dat er verse schroefborging (gemiddelde 
sterkte) op alle bevestigingsschroeven (niet borgring) is aangebracht.

 ) Bevestigingsschroeven 2–3 schroefgangen erin draaien.
 ) Remschijf tot de aanslag in looprichting draaien.
 ) Bevestigingsschroeven kruisgewijs met aandraaimoment 4 N·m 
(35 lbf·in) vastdraaien. [a5]

 ) Borgring met aanhaalmoment 40 N·m (354 lbf·in) vastdraaien. [a5]
 ) Remschijf met remreiniger of spiritus grondig ontvetten.
 ) Als er nieuwe remschijven zijn gemonteerd, dient u ook altijd 
nieuwe remblokken te gebruiken.

Remhendel monteren
 L Bepaal voordat u uw rem gaat monteren, welke remhendel 
(rechts/links) u wilt gebruiken uw voor- of achterwiel.

 ) Controleer of de maat van uw stuurbeugel (klem-Ø remhendel) 
bij uw remhendel past – zie afmetingen – montage, pagina 13.

 ) Remhendel op de stuurbeugel steken.
 Ö Pijlen (dikkere einde van de klemschroef) wijzen naar boven! [a3]
 ) Eerst de bovenste klemschroef (2), daarna de onderste (3) met 
aandraaimoment 4 N·m (35 lbf·in) vastdraaien.

 Ö Boven staat de klemschroef, onder bevindt zich een spleet!
 L De remhendel mag met een krachtige handgreep gedraaid 
kunnen worden. Daardoor verlaagt het risico op een niet meer te 
repareren beschadiging van de remhendel of stuurbeugel bij een 
val.
 L Als u de positie (rechts/links) van uw remhendels verwisselt, kunt 
u de draaiknop (BAT) resp. afdekking eenvoudig en zonder gereed-
schap overzetten zodat deze weer boven liggen. [a4]

 ) Borgschijf (4) indrukken, 90° draaien en met spanveer (5) verwijde-
ren.

 ) Iets aan de remhendel trekken en vasthouden.
 ) Draaiknop (BAT) (6) resp. afdekking (7) eruit trekken en van boven 
weer erin steken.

 ) Spanveer met borgschijf erop zetten, indrukken en 90° draaien.
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Remtang monteren
 ) U dient ervoor te zorgen dat er verse schroefborging (gemiddelde 
sterkte) op alle bevestigingsschroeven is aangebracht.

 )Wiel met gemonteerde remschijf inbouwen – erop letten dat de 
naaf correct tussen de uitvaleinden zit.

 ) Eventueel transportborg uit de remtang trekken. [d1]
 ) Remblokken voorzichtig tot de aanslag terugduwen. Kunststof-
gereedschap gebruiken (bijv. MAGURA-transportborg).

 ) Voor een optimaal verloop van de remslang letten – zie remslang 
uitlijnen en leggen, pagina 18.

 ) Remtang voorzichtig over de remschijf bewegen en op montage-
sokkel, resp. QM-adapter plaatsen. [a6]
 L  Bij uw achterste Flatmount-remtang worden bevestigings-
schroeven in 6 verschillende lengtes meegeleverd. De juiste 
lengte van de vereiste bevestigingsschroeven is afhankelijk van de 
dikte van de achtervork van uw fietsframe en of de remtang direct 
of met een adapter wordt gemonteerd. [a7]

 Ongevalgevaar door onderdelen die het begeven/
defect raken.

 �  Bevestigingsschroeven met een juiste lengte gebruiken [a7]:
Uitstekend gedeelte directe opbouw: 8 mm min. – 10 mm max.
Uitstekend gedeelte bij montage met adapter: 1 mm min. – 3 mm max.

 ) Bevestigingsschroeven (8) erin draaien.
 ) Remtang voorzichtig over de remschijf halen en met de 
adapter op montagesokkel plaatsen. [a2]

 ) Erop letten dat de convexe (9) en concave schijven (10) correct zitten.
 ) Bevestigingsschroeven boven (M6×35) (11) en onder (M6×33) (12) 
erin draaien.

 Ö Remtang kan nog iets worden verschoven, maar wankelt niet sterk.
 ) Remhendel meerdere keren trekken en loslaten.
 Ö Het drukpunt is duidelijk te voelen en verandert niet.
 ) Aan de remhendel trekken en vasthouden.

 ) Bevestigingsschroeven (8) eerst iets aantrekken.
 ) Vrije slag van de remschijf controleren – eventueel bevestigings-
schroeven losdraaien en laatste stappen herhalen.

 ) Remtang tegenhouden.
 ) Bevestigingsschroeven afwisselend en stapsgewijs tot een aan-
draaimoment 6 N·m (53 lbf·in) vastdraaien. [a6] [a2]

 ) Vrije slag van de remschijf controleren – eventueel bevestigings-
schroeven losdraaien en laatste stappen herhalen.

 ) Positie (hoogte) van remtang controleren – eventueel vulringen 
eronder leggen.

Remslang uitlijnen en leggen

Ongevalgevaar door beperkte of belemmerde stuurbewegingen op 
grond van te korte of lange remslang.

 � Controleren of het stuur volledig in beide richtingen onbelemmerd 
kan worden uitgeslagen.

 � Controleren of alle veerelementen volledig en onbelemmerd 
werken.

 � De lengte van de remslang moet zo kort mogelijk en zo lang als 
nodig zijn.

Ongevalgevaar door niet werkende rem op grond van onjuiste montage.
 � Controleren of de remslang in geen positie (sturen, veren) inge-
klemd of uitgerekt kan worden.

 � Controleren of de remslang in iedere positie (sturen, veren) altijd 
een minimale afstand van 20  mm tot de remschijven aanhoudt.
 LMet MAGURA's draaibare slangaansluiting (RHR) kan de rem-
slang elegant worden uitgelijnd. [a8]

 ) Sluitschroef (13) iets eruit draaien – max. 30° – en vasthouden.
 ) Slangaansluiting (14) in de richting van de onderpoot resp. achter-
vork duwen.

 ) Sluitschroef met aandraaimoment 3 N·m (27 lbf·in) vastdraaien.
 [a8]
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 ) Remslang langs het optimale verloop op de daarvoor bestemde 
resp. geschikte punten vastzetten.
 L Gebruik bij het leggen van de remslang voor de achterwielrem de 
praktische, in verschillende uitvoeringen verkrijgbare, slanghou-
ders van MAGURA.
 L Als u de remslang van uw achterwielrem binnen het fietsframe 
wilt leggen, moet u het remsysteem aan de remhendel openen
 – zie remslang inkorten, pagina 19.
In dit verband kunt u de remslang eventueel inkorten.
 L Een dunne draad kan praktisch zijn bij het leggen door het 
 fietsframe. Voer deze draad in tegengestelde richting door de 
openingen van het frame en zet de draad met plakband aan het 
einde van de remslang vast. Steek de draad echter in geen geval 
in de remslang – olieverlies! 
Gebruik de slangstoppen van MAGURA. [B3]
Door voorzichtig aan de draad te trekken en tegelijkertijd de rem-
slang te schuiven kan de uitgangsopening gemakkelijker worden 
bereikt.

Remslang inkorten
Bij de onderstaande werkstappen is het nodig, om de remslang aan 
de remhendel te demonteren.

Olieverlies bij gedemonteerde/open remslang.
 � Remhendel nooit bedienen bij open remslang.
 � Voorzichtig omgaan met een open remslang – niet schudden, 
kloppen of vastzetten.

 � Een schone, absorberende en pluisvrije doek klaarleggen – 
eventueel uittredende olie meteen wegvegen.

Te korte en daarmee onbruikbare remslang.
 � Vóór het inkorten van de remslang dient u ervoor te zorgen dat 
de stuurbeugel en de stuurpen in de definitieve positie staan en 
niet meer hoeven te worden verlengd of anderszins moeten 
worden veranderd.

 � Controleren of het stuur volledig in beide richtingen onbelemmerd 
kan worden uitgeslagen.

 � Controleren of alle veerelementen volledig en onbelemmerd 
werken.

 � Eventueel kunt u een iets langere lengte berekenen – nog een 
keer inkorten is altijd mogelijk, langer maken niet meer!

 � Remslang is geen geval met zijkniptang of zaag afsnijden.
 � Remslang uitsluitend met een geschikte slangsnijder (MAGURA-
slangsnijder) of scherp mes afsnijden.

 )Wiel uitbouwen.
 ) Remblokken voorzichtig met de transportborg of brede schroeven-
draaier tot de aanslag uit elkaar duwen.

 ) Onderste klemschroef (3) losdraaien [a3].
 ) Remhendel verticaal naar boven draaien. [B1]
 ) Onderste klemschroef met aandraaimoment 4 N·m (35 lbf·in) 
vastdraaien.
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 ) Tuitje (1) naar boven schuiven [B1].
 L Als er voldoende slanglengte beschikbaar is, is het optimaal de 
slang vóór het losdraaien van de klemfitting af te snijden. Zo voor-
komt u dat er lucht in de remhendel terechtkomt.

 ) Zorg ervoor dat er voldoende slanglengte beschikbaar is.
 Olieverlies door terugklappen van de slang.

 � Slangeinden dicht bij het snijpunt stevig vasthouden.
 ) Remslang ca. 10–15 cm vóór de klemfitting afsnijden. [B1]
 ) Klemfitting (2) met klemring (3), steunhuls (4) en rest van de slang 
uit de remhendel draaien [B2].

 Ö Gebruikte klemringen en steunhulzen niet hergebruiken!
 ) Eventueel nu de remslang binnen het fietsframe leggen 
 – zie remslang uitlijnen en leggen, pagina 18.

 ) Einde van de remslang aan remhendel vasthouden [B3].
 Te korte en daarmee onbruikbare remslang.

 � Rekening houden met de insteekdiepte (~10 mm) van de remslang 
in de remhendel [B3].

 ) Snijpunt aan remslang markeren.
 ) Remslang met een rechte hoek afsnijden.
 ) Inschroefkoppeling (2) en nieuwe klemring (6) op de remslang 
steken [B6].

 )  remslang tussen 2 transportborgen vastzetten (griptang, 
bankschroef e.d.). [B4] [B5]
Nieuwe steunhuls (5) tot de aanslag in de remslang zetten. [B5]
 L De steunhuls mag uitsluitend met MAGURA remslangen worden 
gebruikt die gekenmerkt zijn met het opschrift MAGURA disc-tube. 
Let op de kenmerking van uw remslang!

 ) Remslang tot de aanslag in de remhendel steken. 
Totdat de klemfitting definitief wordt vastgedraaid, de remslang 
aan de aanslag vasthouden.

 ) Klemfitting eerst met de hand in de remhendel draaien, dan met 
aandraaimoment 4 N·m (35 lbf·in) vastdraaien [B6].

 Ö Schroefdraad van klemfitting is niet meer zichtbaar.
 ) Door aan de remslang te trekken controleren of deze vastzit.
 ) Eventuele olieresten op alle plaatsen grondig verwijderen.
 )Wiel met gemonteerde remschijf monteren of transportborg 
plaatsen. [d1]

 )Meerdere keren aan de remhendel trekken en het volgende 
 controleren: 
Er treedt op geen enkel punt van het remsysteem olie uit. 
Het drukpunt is duidelijk te voelen en verandert niet.
 L In de regel hoeft na het inkorten van de remslang niet te worden 
ontlucht. Als er echter lucht in het remsysteem terecht is gekomen 
en daarom geen stabiel drukpunt kan worden ingesteld, moet u 
uw rem ontluchten – zie rem ontluchten/Vullen, pagina 25.

 ) Tuitje (1) op de klemfitting schuiven.
 ) Onderste klemschroef (3) losdraaien [a3].
 ) Remhendel in de definitieve stand draaien.
 ) Onderste klemschroef met aandraaimoment 4 N·m (35 lbf·in) 
vastdraaien.
 L De remhendel mag met een krachtige handgreep gedraaid 
kunnen worden. Daardoor verlaagt het risico op een niet meer te 
repareren beschadiging van de remhendel of stuurbeugel bij een 
val.



N
ed

er
la

N
d

s

MonTAge

21

Drukpunt instellen
 L Of het drukpunt met uw remhendel kan worden ingesteld (6 
standen), herkent u aan de draaiknop (BAT) (1) [C1]. Remhendels 
die deze draaiknop niet hebben positioneren het drukpunt auto-
matisch!

 Ongevalgevaar door falende of plotseling blokke-
rende rem.

 � Voor het instellen van het drukpunt dient u eerst te controleren 
of de slijtagegrenzen van de remblokken en -schijven niet zijn 
bereikt.
 L Aan de rechter remhendel: met de klok mee (+).
Aan de linker remhendel: tegen de klok in (+).

 ) Draaiknop (BAT) in richting “Plus“ (+) draaien. [C1]
 Ö Het drukpunt op de remhendel wordt eerder bereikt.
 Ö Remhendel komt dichter bij de stuurgreep te staan.
 ) Eventueel remhendel instellen.

Remhendel instellen (Reach Adjust)
 L U kunt de positie (greepwijdte) van de remhendel van uw 
MAGURA MT aanpassen aan uw wensen. Deze aanpassing is niet 
van invloed op het drukpunt van de rem!

 Ongevalgevaar door falende rem.
 � U dient te controleren of de aangetrokken remhendel een mini-
male afstand van 20 mm tot de stuurgreep (4) heeft [C3].

 ) Stelschroef/ draaiknop (5) uit- (-) en/of indraaien (+).
 Ö Remhendel komt dichter bij of verder van de stuurgreep af te 
staan.

HC³ – remvermogen aanpassen
 L Op de HC³-remhendel kunt u het remvermogen (Ratio Adjust) van 
uw MAGURA MT aanpassen aan uw wensen m.b.t. handkracht, 
hendelweg, drukpunt, doseerbaarheid.

Ongevalgevaar door gewijzigde doseerbaarheid van het remvermogen.
 � Maak uzelf buiten het wegverkeer vertrouwd met de gewijzigde 
remkracht van de MAGURA MT.

Ongevalgevaar door falende rem.
 � U dient te controleren of de aangetrokken remhendel een mini-
male afstand van 20 mm tot de stuurgreep (4) heeft [C3].

 ) Stelschroef (2) in richting “Plus” (+) draaien. [C2]
 Ö Indicator (3) beweegt in richting “max.”.
 Ö Remhendelweg wordt groter.
 Ö Benodigde handkracht neemt af – bij gelijkblijvend remvermogen.
 Ö Het drukpunt op de remhendel wordt later bereikt.
 Ö Het drukpunt op de remhendel voelt zachter.
 ) Stelschroef (2) in richting “Minus” (-) draaien. [C2]
 Ö Indicator (3) beweegt in richting “min.”.
 Ö Remhendelweg wordt kleiner.
 Ö Benodigde handkracht neemt toe – bij gelijkblijvend remvermogen.
 Ö Het drukpunt op de remhendel wordt eerder bereikt.
 Ö Het drukpunt op de remhendel voelt harder.
 ) Eventueel remhendel instellen.
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 ) Remschijven met remreiniger of spiritus grondig ontvetten.

Ongevalgevaar door onnadenkend bedienen van de reminstallatie.
 � Maak u vertrouwd met de toewijzing van de remhendels.  
In de regel is de remhendel voor de voorwielrem links gemon-
teerd – de positie kan desgewenst worden gewijzigd.

 � Maak uzelf buiten het straatverkeer vertrouwd met de hogere 
remkracht van de MAGURA MT.

Risico op letsel aan een hete remschijf of de scherpe randen van de 
remschijf.

 � Altijd uit de buurt blijven van een roterende remschijf.
 � Altijd uit de buurt blijven van een warmgeremde remschijf.

Remblokken inrijden
 LNieuwe remblokken ontwikkelen hun definitieve remkracht pas 
tijdens de inrijdfase.

 ) Op vlak traject versnellen tot 30 km/h (20 mi/h).
 )Met 1 rem tot stilstand afremmen.
 ) Handeling per rem minimaal 30 keer herhalen.
 Ö Remblokken en -schijven zijn ingereden en bieden het optimale 
remvermogen.

Voor iedere rit
Belangrijk – zie fundamentele Veiligheidsaanwijzingen, pagina 14 !

Ongevalgevaar door falende of plotseling blokkerende rem.
 � Trek aan de remhendel, houd deze vast en controleer het volgende: 
Er komt op geen enkele plaats olie uit het remsysteem vrij. 
Het drukpunt is duidelijk te voelen en verandert niet.

 � Controleren of de remblokken en -schijven onbeschadigd, niet 
versleten en vrij van vet en olie zijn.

 � Bij ongebruikelijke remgeluiden in geen geval doorrijden – fiets 
naar een rijwielwerkplaats brengen.

tijdens transport
Belangrijk – zie fundamentele Veiligheidsaanwijzingen, pagina 14 !

Risico op letsel aan een hete remschijf of de scherpe randen van de 
remschijf.

 � Altijd uit de buurt blijven van een roterende remschijf.
 � Altijd uit de buurt blijven van een warmgeremde remschijf.

Olieverlies en onherstelbare schade aan het remsysteem.
 � In geen geval de remhendel trekken als het wiel is uitgebouwd, 
zolang de transportborgen niet zijn geplaatst.

 � Tijdens het transport met uitgebouwde wielen dienen altijd de 
transportborgen te worden gebruiken.

 ) Transportborg tussen de remblokken steken totdat hij vastklikt. 
 [d1] 
Bij remtangen met 4 zuigers steeds 2 transportborgen per 
remtang gebruiken!
 L Bij dubbele remblokken zonder remblokborgschroef kan de 
transportborg niet vastklikken, maar klemt alleen tussen de 
blokken!
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regelmatig
 L Voor de frequentie van het onderhoud aan uw MAGURA-product 
zijn de frequentie van het gebruik en de blootstelling aan weers-
omstandigheden bepalend.
Voer de onderstaande onderhoudsstappen vaker uit, wanneer u 
uw fiets onder extreme omstandigheden gebruikt (regen, vuil, 
hoge kilometrages etc.).
Wanneer u veel fietst, dient u er bovendien rekening mee te 
houden dat uw demper duidelijk zwaarder belast wordt en vaker 
moet worden onderhouden en gecontroleerd.

 Corrosie en materiaalschade door binnendringend 
water.

 � Gebruik nooit een hogedrukreiniger of stoomreiniger voor de 
reiniging van uw fiets; de afdichtingen van de fietsonderdelen zijn 
niet bestand tegen deze druk.

 � Ga zelfs voorzichtig te werk met een tuinslang. Richt de water-
straal in geen geval direct op de afdichtingen [e1].

 ) Rem en remschijven met water, afwasmiddel en borstel reinigen.
 ) Remschijven met remreiniger of spiritus grondig ontvetten.
 ) Regelmatig de remblokken en de remschijven controleren op 
slijtage en beschadigingen (scheuren, vervorming etc.). 
 – zie slijtage Van remBlokken en -schijVen controleren, pagina 23,
 – zie remBlokken VerVangen, pagina 24,
 – zie remschijf monteren, pagina 17.

 )Meerdere keren aan de remhendel trekken en het volgende 
 controleren: 
Er treedt op geen enkel punt van het remsysteem olie uit. 
Het drukpunt is duidelijk te voelen en verandert niet. 
Indien nodig ontlucht u de rem – zie rem ontluchten/Vullen, pagina 25.

 ) Schroeven aan remhendel [a3], montagesokkel [a1], 
remtang [a2] [a6], remschijf [a5] en slangaansluiting (RHR) [a8] 

regelmatig controleren en eventueel bijdraaien.

slijtage Van remBlokken en -schijVen controleren
 L Het MAGURA-remblok geldt als versleten als de dikte t 
(blok+houder) op één punt lager is dan 2,5 mm.
De MAGURA-remschijf geldt als versleten als de dikte t op één 
punt lager is dan 1,8 mm.

… bij ingebouwd wiel en gemonteerde remblokken:
 Risico op letsel aan een hete remschijf of de 

scherpe randen van de remschijf
 � Altijd uit de buurt blijven van een roterende remschijf.
 � Altijd uit de buurt blijven van een warmgeremde remschijf.
 ) U dient te controleren of de dikte t van de remschijf op geen 
enkel punt lager is dan 1,8 mm.

 ) Aan de remhendel trekken en vasthouden.
 ) U dient te controleren of de kettingslijtagemeter (1) van de trans-
portborg tussen de houders en de remblokken past [F1].

 Ö Remblokken hebben de slijtagegrens niet bereikt.
... bij gedemonteerde remblokken:

 ) Remblokken controleren op beschadigingen (scheuren etc.).
 ) U dient te controleren of de remblokken op geen enkel punt in de 
kettingslijtagemeter (2) van de transportborg passen [F1].

 Ö Remblokken hebben de slijtagegrens niet bereikt.
 ) Beschadigde of versleten remblokken of remschijven door 
nieuwe vervangen. 
 – zie remBlokken VerVangen, pagina 24,
 – zie remschijf monteren, pagina 17.
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remBlokken VerVangen

Ongevalgevaar door niet werkende rem op grond van onjuiste 
montage.

 � Uitsluitend originele MAGURA-remblokken gebruiken.
 � Controleren of de remblokken en -schijven onbeschadigd, niet 
versleten en vrij van vet en olie zijn.

 � In geen geval mag u met olie of vet verontreinigde remblokken 
gebruiken, ook niet na een reinigingspoging!

 � U dient ervoor te zorgen dat er verse schroefborging (gemiddelde 
sterkte) op remblokborgschroef remblok is aangebracht.

Olieverlies en onherstelbare schade aan het remsysteem.
 � U mag in geen geval de remhendel trekken als het wiel en/of de 
remblokken gedemonteerd zijn.

Vervallen van de verzekering bij verzekeringsplichtige S-Pedelecs 
(e-bikes tot 45 km/h).

 � Uitsluitend originele MAGURA-remblokken en MAGURA-remschijven 
gebruiken, die zijn voorzien van het ECE- of KBA-testmerk voor 
onderdelen van motorvoertuigen waarvoor goedkeuring is 
vereist.

 � In geen geval de afmetingen van de remschijven veranderen.
 )Wiel uitbouwen.
 ) Oude remblokken voorzichtig tot de aanslag terugduwen. Kunst-
stofgereedschap gebruiken (bijv. MAGURA-transportborg).

 Ö Alle remzuigers (1) bevinden zich in de buitenste positie [G2]. 
 ) Remblokborgschroef (2) eruit draaien.
 ) Remblokken een voor een naar boven of naar onderen (dubbele 
remblokken (3) zonder remblokborgschroef) uit de remtang halen.

 ) Remtang van binnen reinigen (perslucht, kleine borstel, doek of 
dergelijke) eventueel MAGURA-remreiniger gebruiken.

 ) Nieuwe remblokken van boven of onder (dubbele remblokken (3) 
zonder remblokborgschroef) in de remtang plaatsen.

 Ö Steun wijst naar de magnetische zuiger, remblok wijst naar rem-
schijf!

 ) Remblokborgschroef (2) door de remtang en ogen (4) van de rem-
blokken voeren en met aandraaimoment 2,5 N·m (22 lbf·in) vast-
draaien [G1].

 )Wiel met gemonteerde remschijf monteren of transportborg 
plaatsen. [d1]

 ) Bijbehorende remhendel meerdere keren bedienen.
 Ö Remblokken worden uitgelijnd.

 Risico op letsel aan de scherpe randen van de rem-
schijf.

 � Altijd uit de buurt blijven van een roterende remschijf.
 ) U dient ervoor te zorgen dat de remschijf zonder slepen tussen 
de remblokken loopt.

 ) Indien nodig de remtang uitlijnen – zie remtang monteren, pagina 18.
 Ongevalgevaar door falende rem.

 � Remhendel trekken, vasthouden en controleren of het drukpunt 
duidelijk voelbaar is en niet verandert.

 � Controleren of de remblokken en -schijven vrij van vet en olie zijn.
 ) Drukpunt instellen – zie drukpunt instellen, pagina 21.

 LNieuwe remblokken ontwikkelen hun definitieve remkracht pas 
tijdens de inrijdfase.

 ) Op effen traject versnellen tot 30 km/h (20 mph).
 )Met 1 rem tot stilstand afremmen.
 ) Handeling per rem minimaal 30 keer herhalen.
 Ö Remblokken en -schijven zijn ingereden en bieden het optimale 
remvermogen.
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rem ontluchten/Vullen
 L “EBT” (“Easy Bleed Technology”) staat voor “eenvoudige vultech-
niek”.
 L Het verschil tussen ontluchten en vullen, als dat er al is, bestaat 
alleen in de benodigde hoeveelheid olie. Voor het overige zijn 
werkprocessen identiek.
 L Gevuld wordt altijd aan de remtang, in geen geval aan de rem-
hendel!

Olieverlies en onherstelbare schade aan het remsysteem.
 � Sluitschroeven uitsluitend openen voor ontluchten/vullen.
 � Bij het ontluchten/vullen uitsluitend MAGURA Royal Blood (mine-
raalolie) gebruiken – nooit DOT-remvloeistof.
 L Omdat de MAGURA Royal Blood niet slijt, hoeft u uw MAGURA-rem 
ook niet regelmatig te ontluchten of opnieuw te vullen. Voer deze 
werkzaamheden uitsluitend uit, wanneer één van de onder-
staande redenen daartoe aanleiding geven:

 Ö De rem reageert niet direct op het trekken aan de remhendel.
 Ö Het drukpunt is niet duidelijk gedefinieerd, verend of verschuift.
 Ö Na vervangen van de remslang, remtang of remhendel.
 L Voor het ontluchten/vullen van uw MAGURA-rem heeft u de 
MAGURA Service Kit of de professionele MAGURA Pro Bleed Kit 
nodig – verkrijgbaar bij speciaalzaken.

 ) Nippel (1) met de hand in de vulleiding steken [H1].
 ) Vulspuit (2) met MAGURA Royal Blood erop zetten.
 ) Er mag geen lucht in de vulspuit (2) of de vulleiding zitten.
 ) Zuiger van de ontluchtingsspuit (3) tot de aanslag eruit trekken.
 Ö Zuigerbodem ligt boven de ontluchtingsboring (4).
 L Als de ontluchtingsspuit (3) niet over deze ontluchtingsboring 
beschikt, kunt u zelf een boring maken – dat gaat het gemakke-
lijkst met een hout- of metaalboor Ø 2 mm.

 L Aan de rechter remhendel: met de klok mee (+).
Aan de linker remhendel: tegen de klok in (+).

 ) Draaiknop (BAT) (1) tot de aanslag in richting “Plus“ (+) 
draaien [C1].

 )Wiel uitbouwen.
 ) Remblokken voorzichtig met de transportborg of brede schroeven-
draaier tot de aanslag uit elkaar duwen.

 Ö Alle remzuigers (1) bevinden zich in de buitenste positie [G2]. 
 ) Remblokken demonteren – zie remBlokken VerVangen, pagina 24.
 ) Remblokborgschroef (5) erin draaien [H2].
 ) Transportborg (6) tussen de remzuigers steken totdat hij vastklikt.
Bij remtangen met 4 zuigers 2 transportborgen per remtang 
gebruiken en eventueel met rubberen ring of dergelijke vastzetten!

 ) Remtang verticaal uitlijnen.
 L Als een verticale uitlijning door de montagestandaard niet moge-
lijk is, moet u deze voor de ontluchting eraf schroeven. Wij advise-
ren om dit altijd te doen, omdat het voordelen heeft de remtang na 
afloop van de ontluchting en voor het verwijderen van de vulspuit 
boven het niveau van de remhendel te houden om olieverlies te 
voorkomen.

 ) Sluitschroef (7) uit de vulopening van de remtang draaien. [H2]
 ) Nippel van de vulspuit (2) in de vulopening schroeven en met aan-
draaimoment 4 N·m (35 lbf·in) vastdraaien [H2].

 ) Onderste klemschroef (3) losdraaien [a3].
 ) Remhendel horizontaal naar voren of achter draaien [H3].
 ) Onderste klemschroef met aandraaimoment 4 N·m (35 lbf·in) 
vastdraaien.

 ) EBT-schroef (8) uit de ontluchtingsopening draaien [H3].
 ) Ontluchtingsspuit (3) stevig in de ontluchtingsopening steken [H4].
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 )MAGURA Royal Blood langzaam uit de vulspuit (2) door het 
 remsysteem drukken – hierbij zacht tegen de remcilinder en 
remhendel kloppen.

 ) Remhendel 2–3 keer dicht laten klappen.
 Ö De luchtbellen komen vrij en bewegen in de ontluchtingsspuit (3) 
naar boven [H4].

 ) Deze handelingen uitvoeren totdat er geen luchtbellen meer te 
zien zijn.

 Ö Remsysteem is ontlucht.
 Olieverlies bij het eruit trekken van de ontluch-

tingsspuit.
 � Schone doek klaarleggen.
 � Vóór en na het lostrekken de ontluchtingsboring van de ontluch-
tingsspuit dichthouden.

 � Na het lostrekken ontluchtingsspuit met de spuit naar boven 
houden en zuiger tot net boven de ontluchtingsboring indrukken.

 ) Ontluchtingsspuit uit de ontluchtingsopening trekken.
 ) Een beetje MAGURA Royal Blood langzaam uit de vulspuit (2) door 
het remsysteem drukken totdat de ontluchtingsopening gelijk-
matig gevuld is.

 ) EBT-schroef (8) in de ontluchtingsopening draaien en met aan-
draaimoment 0,5 N·m (4 lbf·in) vastdraaien. [H3]

 Olieverlies bij het eruit draaien van de vulspuit.
 � Schone doek klaarleggen.
 � Na het eruit draaien de vulopening snel sluiten.
 � Voor het eruit draaien indien mogelijk de remtang tot boven het 
niveau van de remhendel brengen.

 ) Nippel van de vulspuit (2) uit de vulopening draaien. [H2]
 ) Sluitschroef snel in de vulopening draaien en met aandraaimo-
ment 4 N·m (35 lbf·in) vastdraaien [H2].

 ) Eventuele olieresten op alle plaatsen grondig verwijderen.

 )Meerdere keren aan de remhendel trekken en het volgende 
 controleren: 
Er treedt op geen enkel punt van het remsysteem olie uit. 
Het drukpunt is duidelijk te voelen en verandert niet.

 ) Remblokken monteren – zie remBlokken VerVangen, pagina 24.
 )Wiel met gemonteerde remschijf monteren of transportborg 
plaatsen. [d1]

 ) Remhendel in de normale stand zetten en vastzetten 
 – zie remhendel monteren, pagina 17.

 ) Drukpunt instellen – zie drukpunt instellen, pagina 21.
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wettelijke garantie
Slijtage – ook bij normaal gebruik – valt niet onder de garantie.
De garantie vervalt als het product niet meer wordt gebruikt voor het 
beoogde toegelaten gebruiksdoel.
Tot het beoogde toegelaten gebruiksdoel behoort ook het opvolgen 
van alle instructies voor montage, bediening en onderhoud in deze 
handleiding.
De wettelijk vastgelegde garantie is van toepassing.
Wikkel garantieclaims af via uw dealer! 
Garantieclaims kunnen alleen worden bewerkt als een kwitantie van 
de dealer is bijgevoegd.
De garantie wordt aanzienlijk beperkt door:

 – ondeskundig gebruik,
 – ondeskundig onderhoud,
 – beschadiging door een val,
 – gebruik van niet originele MAGURA-onderdelen,
 – gebruik van niet originele hydraulische vloeistoffen van MAGURA,
 – verandering van het oppervlak (bv. lakken …)
 – verandering van de structuur (bv. gaten boren …),
 – verwijderen of onherkenbaar maken van het serienummer,
 – transportschade of verlies.

garantie
 L Informatie over de dichtheidsgarantie van 5 jaar vindt u op 
www.magura.com

opmerking oVer een eigen aangelegenheid
Wij bij MAGURA werken steeds aan de verbetering van onze producten 
in verband met de technische doorontwikkeling.
Om deze reden behouden wij ons het recht voor veranderingen t.o.v. 
de afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding aan te 
brengen.
Een aanspraak op veranderingen aan reeds geleverde producten 
kan hieruit niet worden afgeleid.
Actuele informatie op www.magura.com
Voor technische waarden en aangegeven gewichten gelden de 
gebruikelijke toleranties.
Nadruk of vertaling van deze handleiding, ook gedeeltelijk, alleen 
met schriftelijke toepassing van MAGURA.
Alle rechten op grond van de auteursrechtwetgeving voorbehouden.
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 L Unsere weltweiten Handelspartner und Service Center finden Sie unter www.magura.com
 L Check out our worldwide partners and service centers at www.magura.com

deutschland
MAGURA Bike Parts GmbH & Co. KG 
Eckisstraße 6 
D-72574 Bad Urach 

phone +49 71 25 96 94 6-0 
fax  +49 71 25 96 94 6-17
info@magura.de

asia
MAGURA Asia Limited Co. 
No. 9, Industrial Park, 10th Road
Taichung City 
40755 Taichung City, Taiwan
phone +886 4 23 59 85 55 
fax  +886 4 23 59 99 10
info@magura.com.tw

usa
MAGURA USA 
724 West Clem 
62450 Olney, Illinois 

phone +1 618 395-2200 
fax  +1 618 395-4711
magura@magurausa.com
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