
 

power on command 

Wat te doen wanneer je jouw motor na het winterseizoen weer 
uit de stalling haalt en hem rijklaar gaat maken.    

 
Het motorseizoen gaat weer van start, dus de hoogste tijd om jouw motor rijklaar te gaan maken. Voor 
je veilig de weg op kan is het belangrijk dat je een aantal dingen checkt. Het zou namelijk zonde zijn als 
je de eerste paar mooie dagen van het jaar kwijt bent omdat jouw motor niet naar behoren werkt. 
Daarom een handige checklist voor het rijklaar maken van jouw motor: 
 
Checklist: 

- Verzekering 
- Verse vloeistoffen 
- Benzine verversen 
- Bandenspanningscheck 
- Het laden van de accu 
- Lekkage check 

 
Verzekering    
Het is natuurlijk van belang wanneer je met de motor de weg op gaat dat je goed verzekerd bent. 
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Verse vloeistoffen    
Wanneer je met jouw stalen ros het afvalt trotseert is het natuurlijk wel handig dat je kan remmen. Check 
daarom voor je gaat rijden of de remmen nog werken en of er voldoende remvloeistof aanwezig is. Zo kan 
je gevaarlijke situaties voorkomen.  
Kijk bij het rijklaar maken van de motor ook gelijk naar het oliepeil en naar je filter. Het is aan te raden 
deze te vervangen zodat er geen vuil in de motorolie komt.  
 
Benzine verversen     
Wanneer je jouw motor vol weg hebt gezet voor de winter is dit een handeling die je links kunt laten 
liggen. Er is tijdens deze periode weinig condensvorming geweest en zijn er weinig stoffen verdampt. 
Mocht je dit vergeten zijn is het toch handig om de benzine in de motor even te verversen. Het is 
hoogstwaarschijnlijk dat de benzine zijn kracht heeft verloren. 
 
Bandenspanningscheck   
Om jouw motor niet onnodig hard te laten werken is het raadzaam om de bandenspanning te checken. 
Zorg voor de juiste spanning. Wanneer het te laag of te hoog is gaat dit ten koste van je banden en 
wegligging. 
 
Het laden van de accu van de motor   
Wanneer je motor een periode stil heeft gestaan is het aannemelijk dat de accu langzaam leeg raakt of 
zelfs leeg is. Dit zal voorkomen wanneer je geen druppellader hebt gebruikt in deze periode. Je zal de accu 
dus op moeten gaan laden. Het kan voorkomen dat de accu helemaal niet meer oplaad. Dan is het helaas 
tijd voor een nieuwe! Check hier welke nieuwe accu of lader nodig hebt! 
 
Nog voor je op pad   
Het laatste waar nog even naar gekeken moet worden voor de garagedeur opengaat is of er lekkages 
aanwezig zijn. Kijk daarom goed bij het rijklaar maken van de motor of er geen vloeistof op de grond ligt. 
Je wilt natuurlijk je eerste dag niet ergens stil komen te staan. Nu is jouw stalen ros klaar om het asfalt te 
gaan betreden. Begin rustig en let op snelheidscontroles! Better to be safe than sorry! 
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