
Motorfiets controleren
volgens checklist

Wat moet je weten?
Checklists kom je overal tegen waar je dingen moet onderhouden, repareren of afleveren.  
Een checklist is vooral een handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat je niets vergeet.  
Je kunt dan meteen noteren of het OK is of niet en je doet niet twee keer hetzelfde.

In deze opdracht ga je een scooter controleren volgens een checklist.

Wat heb je nodig?
ÆÆ Motorfiets

ÆÆ Takel of reparatiestandaard 

ÆÆ Handgereedschap.

We gaan beginnen
ÆÆ Vraag aan je begeleider welke motorfiets je mag controleren.

ÆÆ Noteer hieronder de gegevens van de motorfiets waar je aan gaat werken.

Merk

Type

Framenummer

Kleur

ÆÆWerk de lijst op de volgende bladzijde punt voor punt af en noteer bij elk punt je bevindingen.

ÆÆ Vraag aan je begeleider wat je niet weet of begrijpt.

ÆÆ Zet een kruisje bij Nvt als het niet kan of hoeft.

 



Nr Stuurinrichting Ok Nvt Opmerking

1 Bevestiging stuur

2 Bevestiging handvatten

3 Remgrepen

4 Afstelling van het balhoofd

5 Voorvork op vervorming en beschadiging

Wielen en banden Ok Nvt Opmerking

6 Voorband op profiel en gebreken

7 Bandenspanning voorband

8 Spaken voorwiel op bevestiging en schade

9 Velg voorwiel op scheuren en vervorming

10 Naaf voorwiel op speling en gebreken

11 Achterband op profiel en gebreken

12 Bandenspanning achterband

13 Spaken achterwiel op bevestiging en schade

14 Velg achterwiel op scheuren en vervorming

15 Naaf achterwiel op speling en gebreken

16 Bevestiging van de wielen

Remmen Ok Nvt Opmerking

17 Reservoir remvloeistof (voldoende en schoon)

18 Voorremleidingen (lekkage)

19 Slijtage remblokken voorzijde

20 Afstelling voorrem

21 Achterremleidingen (lekkage)

22 Slijtage remblokken achterzijde

 23 Afstelling achterrem

Motor en aandrijving Ok Nvt Opmerking

24 Luchtfilter(element)

25 Oliefilter

26 Motorolie

27 Motorcarter (lekkage)

28 Versnellingsbak op lekkage

29 Aandrijfketting (slijtage en speling)

30 Aandrijftandwielen (slijtage)

31 Gaskabel

Verlichting en elektro Ok Nvt Opmerking

32 Werking verlichting

33 Werking richtingsaanwijzers

34 Werking remlicht

35 Werking claxon

36 Accu (batterij)

37 Bougie(s)

Overige onderdelen Ok Nvt Opmerking

38 Werking slot(en)

39 Werking standaard

40 Plaatwerk (panelen) op bevestiging en schade



ÆÆ Bespreek met je begeleider wat je hebt opgeschreven.

Terugkijken

Hoe ging het?
ÆÆWat heb je geleerd?

ÆÆWat vond je leuk?

ÆÆWat vond je moeilijk?

ÆÆWat vond je makkelijk?

ÆÆWat vind je belangrijk uit deze opdracht en waarom?


