Winter klaar maken
Poetsen
Als jij jouw motor voor langere tijd stalt (bijv. in de winter) kun je dit het best na een
goede reiniging doen.
•

Maak het vuil los met bijv. een hoge drukreiniger maar blijf voorzichtig (met elektra,
uitlaten, elektrische leidingen etc.)

•

Laat de motor drogen en poets hem mooi schoon door gebruik de juiste poets- en
reinigingsmiddelen

Laat je bij Big-Rivers Harley-Davidson adviseren over de juiste poetsmiddelen, of laat je
motor grondig schoonmaken door gebruik te maken van onze poetsbeurten.
Brandstofsysteem
Om roest aan de binnenkant van je tank te voorkomen, is het verstandig de motor met
een volle tank te stallen. Voeg vervolgens Forté Moto Power I en II toe. Dit voorkomt
allerlei ongewenste verschijnselen zoals condensvorming, verkoling van de
verbrandingsruimte en verharsing de brandstof in het brandstofsysteem. Door stilstand
veroudert de brandstof, waardoor afzetting als teer, vernis en hars het gehele
brandstofsysteem vervuilen. Uiteindelijk nemen de prestaties af en ontstaat er een hoger
olieverbruik. Inwendige vervuiling is immers de grootste oorzaak van olieverbruik.
Zuigerveren gaan vast zitten waardoor er meer olie in de verbrandingsruimte komt. Om
deze problemen te voorkomen worden MotoPower l en ll aan de brandstof toegevoegd.
Met MotoPower l wordt het brandstofsysteem inclusief carburateurs of injectiesysteem
gereinigd. MotoPower ll reinigt de verbrandingskamers, kleppen enzuigerveren. Forté
MotoPower is uiteraard bij ons verkrijgbaar.
Olie
Vermijd inwendige beschadiging door vuile olie en vervang dus de olie en zorg voor een
schoon oliefilter.
Accu
Hang de accu bij langdurige stilstand aan een druppellader als bijv. de Optimate 4 (ook
verkrijgbaar in onze webshop).
Banden
Zorg ervoor dat de banden of van de grond zijn of verplaats de motor regelmatig ter
voorkoming van platte vlakken en overmatige slijtage. Controleer de bandendruk voor
het stallen.
Afdekken

Het afdekken van je Harley tijdens de winterstop houdt hem schoon, maar verhindert
ook het "vastkoeken van stofdeeltjes". Bescherm de motor maar zorg gelijktijdig voor
voldoende ventilatie. Harley-Davidson biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.
Alarm
Zorg ook voor een goede beveiliging. Als de motor lange tijd stilstaat is het de moeite
waard extra maatregelen tegen diefstal te treffen (misschien is het zelfs vereist door uw
verzekeraar). Zorg er ook voor dat jouw motorfiets voor de juiste waarde verzekerd is
met een volledig taxatierapport. Uiteraard kan Big-Rivers Harley-Davidson dit voor jouw
regelen.
Sloten
Zorg dat jouw motor uitgerust is met een ART goedgekeurd slot. In geval van diefstal
krijgt u alleen het verzekeringsbedrag uitgekeerd als de verzekeringsmaatschappij ervan
overtuigd is dat je jouw motor juist had beveiligd.

	
  
	
  	
  
	
  

