
Belangrijk!

Iedere stap met de Rohloff Revolver 3 begint als volgt:
- De trommel (a) in de juiste positie draaien
- De ketting in de kam van de basiseenheid (b) leggen e
  met een vinger in de juiste positie houden
- met de kartelmoer (c) de ketting vast klemmen
- met de spindel (d) de kettingstift bewerken

Let op:

Bij sterk versleten rollen moet er op 
gelet worden dat de ponspen de 
kettingstift in het middel Raakt.

Na het sluiten:

Altijd de schakel op vrij draaien en 
Juiste positie van de kettingstift 
Controleren.

Belangrijk!

Let op:

Na het sluiten:

02830283

Vervangingsonderdelen

2310 - Spindel 3 met ponspen (standaard)
2311 - Spindel 3 met ponspen (Campagnolo)
2320 - Basiseenheid 3
2330 - Trommel 3 met HM-inzet
2340 - Kartelmoer 3
2350 - Veer, kogel en snapring
0283 - HM ponspen Campagnolo
0284 - HM ponspen standaard

Kettingtypes:

A   ketting met vlakke schalmen

B   ketting met gebogen schalmen

Sluitingen:

 I    herbruikbare kettingstift voor
       het ponsen, b.v. Rohloff, 
         Campagnolo 9-speed (SRAM, KMC
         afhankelijk van type).

III  Speciale kettingstift
      Campagnolo 10-speed als ook 

ponsbare Campagnolo 11-speed

IV  Losse sluitschakel
      b.v. SRAM, Wippermann, KMC

 II   Speciale kettingstift
       Shimano

Ketting openen/inkorten:
A   Ketting met vlakke schalmen

B   Ketting met gebogen schalmen

De trommel in de afgebeelde positie
(afb. 1) draaien. Ketting in de kam leggen 
en vast klemmen

 1  Voor herbruikbare kettingstift   I
     Door 4 tot 4,5 slag van de spindel de stift 
     er net niet geheel uit draaien. De ketting
     iets verbuigen om de ketting uit elkaar te 
     Halen.

 2  Voor speciale stiften  II   en  III  als ook voor losse sluitschakels IV
     De kettingstift geheel verwijderen. Voor Campagnolo (10-/11-speed)
     de spindel met witte einddoppen gebruiken..

Voor IV moeten beide uiteinden van de ketting een binnenschakel 
vormen.

De trommel in de afgebeelde positie 
draaien.
Afhankelijk van de situatie zit het gebogen 
deel van de schalm links of rechts van de 
spindel.
Hiervoor zijn twee verschillende trommel 
posities:
- Gebogen deel rechts (afb. 2) Trommel op 
de positie met markering rechts instellen.
- Gebogen deel links (afb. 3)Trommel op 
de positie met markering links instellen.
- De ketting in de kam leggen 
vastklemmen.

.

1) Voor herbruikbare kettingstiften   I   
    zie  1   boven.

Ketting sluiten:
A   Ketting met vlakke schalmen en 

herbruikbare kettingstift   I

B    Ketting met gebogen schalmen en 

herbruikbare kettingstift   I 

A    Ketting met vlakke schalmen en speciale kettingstift  II 

B     Ketting met gebogen schalmen en speciale stift   II 

A    Ketting met vlakke schalmen of  B  ketting met gebogen

       schalmen en losse sluitschakel.   IV 
De sluitschakel met de hand of speciaal gereedschap plaatsen
Volgens aanwijzingen van de fabrikant.

Universele kettingpons (Art.Nr. 2300)
Vanwege verschillende systemen bij fietskettingen was het tot nu toe noodzakelijk in de werkplaats
verschillende kettingponsen te gebruiken.

De Rohloff Revolver 3 biedt alle benodigde functies in één stuk gereedschap.
Alle kettingen (inclusief 11-speed) als ook single-speed ketting (1/2"x 3/32"en 1/2"x 1/8") kunnen 
vakkundig verwerkt worden.

In moderne lichte kettingen worden steeds vaker veiligheidsmarges, zoals het uitsteken van 
kettingstiften en materiaalsterkte, gereduceerd.
Daarom is het nodig bij het openen en sluiten zeer nauwkeurig te werk te gaan.
Door het gebruik van hoogwaardige geharde materialen, als ook de inzet van hardmetalen delen 
op verschillende plaatsen, is de Rohloff Revolver 3 ontwikkeld om lang in de werkplaats gebruikt te 
kunnen worden.

Bij het werken met de Rohloff Revolver 3 worden kettingen niet alleen
naar fabrikant maar ook op de opbouw onderscheiden. 
We onderscheiden 2 kettingtypes en 4 verschillende sluitingen.

Alle ketting- en sluitsystemen worden 
regelmatig geactualiseerd onder 
www.rohloff.de > Revolver3

A    Ketting met vlakke schalmen en speciale stift 
(Campagnolo 10-speed) als ook  met pons-bewerking 
(Campagnolo 11-speed) III

1) De trommel in de afgebeelde positie draaien:
    - gebogen schalm rechts (afb. 2)
    - gebogen schalm links (afb. 3)
    Met de hand de stift in de schakel plaatsen.
    De ketting in de Rohloff Revolver 3
    plaatsen zo dat de stift in de richting van de
    spindel wijst.
    Door draaien van de spindel de speciale stift 
    volgens aanwijzingen van de fabrikant
    Plaatsen.
    Spindel terugdraaien, kartelmoer losdraaien 
    En de ketting uit de Rohloff Revolver 3 halen.

2) Het uitstekende deel van de stift in het gat 
steken en door buigen afbreken (afb. 5).

Voor montage van deze ketting moeten de 
product instructies van Campagnolo
naukeurig gelezen worden. Een juiste en 
veilige kettingverbinding is alleen
mogelijk indien de aanwijzingen en 
waarschuwingen van de originele 
handleiding
nauwlettend gevolgd worden.
Hier wordt alleen het juiste gebruik van de 
Rohloff Revolver 3 beschreven.

1) Gebruik de spindel met witte einddoppen 
voor Campagnolo ketting.

2) De achterderailleur op het kleinste
    tandwiel schakelen.

3) De nieuwe ketting zo plaatsen dat de 
gemarkeerde eindschakel (of de 
buitenschalm) zich op de laagste positie 
aan de kant van de cassette (links) 
bevindt (afb. 6).

1) De trommel in de afgebeelde positie draaien 
met markeringen links en rechts (afb. 1) en 
met de hand de stift in de schakel plaatsen.
De ketting in de Rohloff Revolver 3 plaatsen 
zo dat de stift in de richting van de spindel 
wijst. Door draaien van de spindel de 
speciale stift volgens aanwijzingen van de 
fabrikant plaatsen.
Spindel terugdraaien, kartelmoer losdraaien 
en de ketting uit de Rohloff Revolver 3 
halen..

2) Het uitstekende deel van de stift in het gat 
steken en door buigen afbreken (afb. 5).

(a) - Trommel 3 met HM-inzet
(b) - Basiseenheid 3
(c) - Kartelmoer 3
(d) - Spindel 3 met ponspen

1) De trommel op de ponspositie (met 
markering in het midden) instellen (afb. 4). 
De ketting in de kam leggen en 
vastklemmen. Kettingstift tot de aanslag in 
de schakel draaien, de spindel daarna ca. 
1/2 slag krachtig vastdraaien.Spindel 
terugdraaien, kartelmoer max. 1/4 slag 
losdraaien en de spindel opnieuw tot aan 
de aanslag vastdraaien. De ketting krijgt 
hierdoor de benodigde bewegingsvrijheid.

1) De trommel in de afgebeelde positie draaien:
     - gebogen schalm rechts (afb. 2)
     - gebogen schalm links (afb. 3)
     De kettingstift zover in de schakel drukken
     tot deze ca. 0,5mm uit de schalm steekt.
     - kartelmoer losdraaien, ketting in de juiste 

positie houden.

2) De trommel op ponspositie (markering in het 
middel) instellen (afb. 4).
Stift tot de aanslag in de schakel drukken,
daarna ca. 1/2 slag krachtig vastdraaien.
Spindel terugdraaien, kartelmoer max. 1/4 
slag losdraaien en de spindel opnieuw tot aan 
de aanslag vastdraaien. 
De ketting krijgt hierdoor de benodigde 
bewegingsvrijheid.

   
4) Om voldoende ruimte te krijgen om de ketting te verbinden is het aan
    te raden het achterwiel te verwijderen.
   
5) De trommel in de afgebeelde positie draaien (afb. 7) met markering

links en rechts. Plaats de speciale stift aan de binnenkant van de
Ketting. De ketting in de Rohloff Revolver 3 plaatsen zo dat de stift in
de richting van de spindel wijst (afb. 7).
Door draaien van de spindel de speciale stift volgens de aanwijzingen
plaatsen.
Spindel terugdraaien, kartelmoer losdraaien en de ketting uit de 
Rohloff Revolver 3 halen.

Voorblad (rechts)

Pion (links)

- Gebruiksaanwijzing nauwkeurig lezen en volgen
- Altijd de instructies van de fabrikant volgen voor het openen, inkorten en weer sluiten van
  de ketting.

Het sluiten van een ketting moet altijd door vakbekwame personen worden uitgevoerd 
omdat fouten tot kettingbreuk en daarmee tot ongevallen met ernstige gevolgen kunnen 
leiden.

Service en onderhoud

- De schroefdraad van de spindel regelmatig smeren

- Een beschadigde spindel duidt op onvoldoende smering of spanen van een afgebroken ponspen
  in de schroefdraad. Draait de spindel zwaar draai deze dan uit de basiseenheid en reinig de
  schroefdraad in de basiseenheid met een M10x1 tap (derailleuroog).

- In bijzondere situaties is het mogelijk dat de ponspen uit de spindel valt. Deze kan, na
  schoonmaken met remmenreiniger, met Loctite 603 verlijmd worden. Klem de ponspen met een
  stuk ketting in de Rohloff Revolver 3 in
  en deze een nacht uit laten harden.

- Foutief gebruik: De ketting moet bij iedere stap met de kartelmoer aangedraaid worden in de
  Rohloff Revolver 3. Bij niet opvolgen van deze aanwijzing kan de kam verbuigen of afbreken.

- Uitzondering: Om een kettingschakel weer beweegbaar te maken de kartelmoer maximaal 1/4
  slag losdraaien. Dit mag alleen na het sluiten of ponsen gebeuren. Zie de paragraaf "Ketting
  sluiten".
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Voor speciale stiften  II  en III als ook voor losse sluitschakels

 IV zie   2   boven.

Bohrung

Gat

6) Plaatsen van een "Superlink" voor 
Campagnolo 10-speed:

De ketting inkorten zoals door de fabrikant 
beschreven en van de fiets nemen.
De superlink aan één kant van de ketting 
monteren zoals boven bij punt 5 
beschreven.Ketting op de fiets monteren 
zoals boven bij punt 3 beschreven (afb. 6).
Voor het verbinden van de ketting de 
aanwijzingen zoals boven bij punten 1-5 
volgen.

Ponsen van 11-speed Campagnolo 
ketting:

1) Het uitstekende deel van de kettingstift in  
het gat steken en door buigen afbreken 
(afb. 5).

2) De trommel in de positie met gat plaatsen 
(afb. 8). De ketting met de afgebroken kant 
van de stift in de richting van de spindel in 
de kam plaatsen en met de kartelmoer 
vastklemmen. De spindel met niet teveel 
kracht aandraaien tot de kettingstift 
vervormt. De stift wordt zo geponst zodat 
een veilige verbinding ontstaat.

De buitenschalmen van de te verbinden schakel bevinden zich bij het 
monteren aan de rechterzijde. Het kan daardoor nodig zijn aan de linker 
kant van de fiets te werken  (afb. 7).
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