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Gebruik van foutieve aanhaalmomenten
Te laag of te hoog ingestelde aanhaalmomenten 
en foutieve volgorde van aanhalen kunnen 
resulteren in een verlies van klemkracht. Een te 
hoog aanhaalmoment kan resulteren in opgerekte 
schroefdraad en mogelijk tot het afbreken van de 
wielbouten door de zijdelingse druk.

Onnauwkeurig geijkte momentsleutel
Momentsleutels hebben regelmatige ijking nodig 
om te voorkomen dat foute aanhaalmomenten 
worden toegepast op een moer.

Onjuist gebruik van 
luchtslagmoersleutels
Het aanhaalmoment is niet meetbaar als men 
deze gereedschappen gebruikt en is vaak 
overmatig hoog,      wat schade aan de wielbouten, 
wielmoeren en ringen veroorzaakt.

Inconsistente veiligheidsinspecties
Een gebrek aan regelmatige visuele controles op 
wielschade of losse wielmoeren kan ertoe leiden 
dat een voertuig wordt gereden met onbekende 
gebreken. Dit kan een ernstig veiligheidsrisico 
betekenen en tot verdere schade aan de 
onderdelen van het voertuig leiden.

Wat veroorzaakt 
wielverlies?

Buitensporige Trillingen
Slechte wegen of overbelaste voertuigen 
kunnen tot beweging tussen de aaneengesloten 
oppervlakken leiden en door deze beweging kan 
een wielmoer geleidelijk losraken.

Versleten/beschadigde wielbouten
Wielbouten kunnen door de tijd heen beschadigd 
raken en dienen te worden geïnspecteerd en 
vervangen. Schade aan de wielbouten kan tot 
spanning leiden, met als gevolg het afknappen 
van de wielbout.

Wielboutgatuitrekking
Wielboutgatuitrekking wordt veroorzaakt door 
de slechte montage van het wiel. Dit kan worden 
versterkt door buitensporige krachten bij de 
acceleratie, het remmen en het nemen van 
bochten.



1.
Controle

•  Borstel de basis en schroefdraad 
van elke wielbout om al het roest of 
vuil dat de wielmoeren zou kunnen 
aantasten met een staalborstel

•  Zorg ervoor dat de bouten en 
moeren vrij zijn van vuil en smeer

•  Gebruik een Checkthread set om 
wielbouten en schroefdraad te 
controleren op schade

•  Vervang alle onderdelen die 
versleten of beschadigd zijn

•  Zorg dat er correcte vervangende 
wielbouten worden gebruikt om 
boutbreuk te voorkomen

3.
Aanbrengen

•  Monteer een product van uw keuze 
uit het Checkpoint assortiment

•  Als u een Checkpoint Original, 
Dustite, Dustite LR of Checklink 
gebruikt, raden we aan, er één 
in het rood te monteren als een 
geheugensteuntje bij het opnieuw 
aanhalen van dit wiel

•  Monteer de indicatoren in een 
herkenbaar patroon, wij raden punt 
naar punt aan zoals in onderstaand 
plaatje

2.
Montage

•  Bevestig het wiel

•  Draai de wielmoeren aan met het 
door de fabrikant gespecificeerde 
aanhaalmoment met een correct 
geijkte momentsleutel

•  Zorg dat de moeren worden 
aangedraaid in de juiste volgorde 
zoals in bovenstaande afbeeldingen

4.
Opnieuw 
natrekken

•  Het is aan te raden dat het wiel 
wordt geïnspecteerd en opnieuw 
nagetrokken na ofwel 30 minuten of 
60-120 km rijden

•  Als er beweging is opgetreden, is een 
tweede herhaling noodzakelijk. Blijf 
het rode product gebruiken tot de 
procedure afgerond is

•  Als bij de derde inspectie ook maar 
enige verdere beweging zichtbaar is, 
dan dient het wiel te worden verwijderd 
en moet een volledig onderzoek 
plaatsvinden

•  Als er geen beweging is, vervang dan 
de rode producten door gele

5.
Inspecteren

•  Voer dagelijkse controles uit als 
onderdeel van uw standaard 
onderhoudsprocedure

•  Zorg dat de moeren periodiek opnieuw 
worden nagetrokken, in lijn met  de 
onderhoudsprocedures

•  Rapporteer elke beweging 
van de indicators direct aan de 
wagenparkbeheerder en zorg dat het 
natrekken van de moeren wordt voltooid

•  Rapporteer het smelten van 
de indicatoren direct aan de 
wagenparkbeheerder, omdat dit een 
teken zou kunnen zijn dat de remmen of 
de lagers defect zijn
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Waar u naar uit moet kijken

•   Versleten 
gebied rond het 
wielboutgat 
veroorzaakt door 
frictie

•   Scheurtjes 
uitstralend vanuit 
het wielboutgat

●•   Wielgatuitrekking

•   Corrosie

•   Schade aan de 
schroefdraad

•   Buitensporige 
slijtage


