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1. Ombouw met een Rohloff SPEEDHUB A12 naaf voor frames met 
12 mm steekas (DT / Maxle / Syntace X12 / Shimano e-thru 12) 
 
Typen: 
Deze naaf is alleen leverbaar als schijfremnaaf met de volgende inbouw-
breedtes: 
 

142/148mm 
(A12 versie is niet voor een tandem getest en dus niet  vrijgegeven!) 
32- of 36- gat, 
Kleuren: zilver, rood of zwart 
Naaftype bij draaimomentafsteuning over: 

- Schijfremmontage met internationale IS2000 standaard 
  (A12 DB OEM2) mit Speedbone oder Monkeybone 160/180 
 
- Postmount-montage 
(A12 DB PM) met PM Bone 
De PM Bone is tevens een adapter van 180 naar 180 of 180 naar 203 mm. Er 
moet daarom altijd een één maat grotere remschijf gemonteerd worden. 

 

177mm 
(A12 versie is niet voor een tandem getest en dus niet  vrijgegeven!) 
Alleen in 32- gat, 
Kleur zwart 
Naaftype bij draaimomentafsteuning over: 

- Schijfremmontage met internationale IS2000 standaard 
(A12 DB OEM2 zwart XL) met Speedbone of  Monkeybone 160/180 
 
- Postmount-montage 
(A12 DB PM zwart XL) met PM Bone. 
De PM Bone is tevens een adapter van 180 naar 180 of 180 naar 203 mm. Er 
moet daarom altijd een één maat grotere remschijf gemonteerd worden. 

 

197mm 
(A12 versie is niet voor een tandem getest en dus niet  vrijgegeven!) 
alleen in 32- gat, 
Kleur zwart (A12 DB OEM 2 zwart XXL) 
 

Draaimomentafsteuning met: 
- Schijfremmontage met internationale IS2000 standaard 
  met Monkeybone-10 160/180 
 
- Postmount-montage 
met Fatbone 180 (voor frames met 160mm schijfremmontage) of 
met Fatbone 203 (voor frames met 180 mm schijfremmontage) 
 

De Fatbone is tevens een adapter van 180 naar 180 of 180 naar 203 mm. Er moet 
daarom altijd een één maat grotere remschijf gemonteerd worden.  
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Uitleg en bestellen 
 
Bij de huidige frames zijn er helaas geen gestandaardiseerde maten die een 
eenvoudige ombouw met de SPEEDHUB A12 mogelijk maken. 
 
Hierdoor is een complexe en nauwkeurige meting van de uitvaleinden van ieder 
frame nodig. De voor het toegepaste systeem benodigde bussen en onderlegringen 
voor een juiste inbouw worden middels deze procedure bepaald. 
 
De meting en ombouw moeten bij een erkende dealer plaats vinden, deze is 
verantwoordelijk voor de juiste inbouw en garantie. 
Indien hierbij fouten gemaakt worden kan dit tot schade aan de naaf of het 
frame leiden. Bovendien kan de rijder door een ongeval gewond raken. 
Het is niet toegestaan de SPEEDHUB A12 los of via internet-verkoop te leveren. 
Framekits inclusief naaf of volledig gemonteerde fietsen mogen wel via 
internet-verkoop geleverd worden. Hierbij staat de (internet)verkoper garant 
voor de juiste montage en garantie. 
 

Meetset voor SPEEDHUB A12-inbouwcontrole 
 
Wij hebben een kompleet meetset samengesteld. Indien deze nodig is wordt deze 
door ons of via de importeur/servicepartner aan de vakhandel verzonden. 
Na controle en samenstellen van de benodigde onderdelenset  kan deze set aan ons 
terug gestuurd worden. 
De vakhandel besteld de SPEEDHUB A12 met alle benodigde onderdelen en 
monteert dit in het frame. Indien het wiel uit het frame verwijderd wordt moet er 
beslist voor worden gezorgd dat bij onbouw alle bussen en onderlegringen op exact 
dezelfde manier worden gemonteerd. Bij onjuiste montage vervalt de garantie of 
bestaat er kans op een ongeval. 
 
 

Verkoopprijs 
 
Om de extra inspanning van de dealer af te dekken is de SPEEDHUB A12 voor 
de consument duurder dan de huidige SPEEDHUB naven met snelspan- of 
schroefas (Bij deze types hoeft alleen de juiste asplaat gekozen te worden). 
  
 

Ombouw / aanpassing 
 
De ombouw van een bestaande SHEEDBUB met snelspan- of schroefas wordt 
vanwege de kosten niet uitgevoerd. 
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2. Procedure in 10 stappen bij de dealer 
 
1. Bestellen van de meetset Art. Nr. 8600 
 
2. Merk, het exacte type en bouwjaar in het bestelformulier opgeven (Let op: dit is 

om in de toekomst te zorgen voor een database met gangbare en gecontroleerde 
frames waarbij een meting niet meer nodig is). 

 
3. Benodigde asplaat en adapter voor afsteunen van het draaimoment kiezen.  
  
 Controleer of de asplaat aan de schijfremkant in de juiste positie volledig vlak in 

het frame ligt.  
  
 Keuze van de asplaat en de draaimomentsteun in het bestelformulier invullen.  
  
 Indien de asplaat niet vlak in het uitvaleinde past of geen van de beschikbare 

draaimomentsteunen gebruikt kan worden, dan is inbouw van de Rohloff 
SPEEDHUB A12 in dit frame niet mogelijk. 

     Verdere metingen komen te vervallen. 
 
4. De uitleg over het Rohloff SPEEDHUB A12 steekassysteem zorgvuldig lezen en 

begrijpen. 
 
5. Met behulp van de uitleg vaststellen welk steekassysteem op het frame zit. De 

meet-hulpstukken voor dit systeem uit de meetset halen en klaar leggen. 
 
6. Het linker uitvaleinde, schijfremzijde, opmeten. De gebruikte standaard- of 

speciale bus met het juiste aantal onderlegringen in het bestelformulier invullen. 
Indien een speciale bus nodig is, wordt deze door ons gemaakt en geleverd. 

 
Het rechter uitvaleinde, tandwielzijde, opmeten. De gebruikte standaard- of 
speciale bus met het juiste aantal onderlegringen in het bestelformulier invullen. 
Indien een speciale bus nodig is, wordt deze door ons gemaakt en geleverd. 

 
7. Proef- / meetmetode met meetschroeven doorvoeren. Deze meetgetalen in de 

bladcopy opschrijfen. 
 
8. Spaaklengte uit de ERD lijst kiezen en in een kopie van de bestelformulier 

noteren. 
 
9. Bestelling mailen. 
 
10. Meetset terugsturen. 
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3. Vaststellen van draaimomentsteun en asplaat. 

 
Voor inbouwbreedte 142 mm, 148mm en 177 mm 
 
 
Benodigde asplaat voor: 
 
IS2000 schijfremmontage aan  het frame 
A12 OEM2 (142/148/177mm) Art. Nr. 8559 

 
 
 

Postmount schijfremmontage aan het frame 
A12 PM Art. Nr. 8558 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Benodigde draaimomentsteun voor: 
 
IS2000 schijfremmontage aan het frame met IS2000 
remklauw 
Speedbone Art. Nr. 8250 

 
 
 

IS2000 schijfremmontage aan het frame, 
remklauw met postmount 
 
Monkeybone 160 Art. Nr 8553 
Voor remschijf van 160 mm 
Monkeybone 180 Art. Nr. 8554 
Voor remschijf van 180 mm 
 

 
 
Postmount schijfremmontage aan het frame, 
postmount remklauw 
 
PM-Bone Art. Nr. 8555 
 

De PM Bone functioneert als een adapter 
van 160 naar 180 of 180 naar 203 mm. Er 
moet daarom altijd een één maat grotere 
remschijf gebruikt worden. 
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Voor inbouwbreedte 197mm 
 
Benodigde asplaat: 
 
A12 OEM2 (197mm) Art. Nr. 8562 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigde draaimomentsteun voor: 
 
IS2000 schijfremmontage aan frame met 
postmount remklauw 
 
Monkeybone-10 160, Art. Nr. 8553-10 
Voor remschijf 160mm 
 
of 
 
Monkeybone-10 180, Art. Nr. 8554-10 
Voor remschijf 180mm 
 
 
Postmount schijfremmontage aan frame met postmount 
remklauw 
 
FAT Bone 180 Art. Nr. 8556 
De FAT Bone 180 functioneert als een adapter van 160 naar 
180 mm. Er moet een 180 mm remschijf gebruikt worden. 
 
of 
 
 
FAT Bone 203 Art. Nr. 8557 
De FAT Bone 203 functioneert als een adapter van 180 naar 
203 mm. Er moet een 203 mm remschijf gebruikt worden. 
 
 
 

Werkvolgorde: 
 
Voor het frame de juiste test-asplaat en draaimomentsteun uit de meetset pakken en 
met de draaimomentsteun in de goede positie in het linker uitvaleinde houden: 
 
De asplaat moet hierbij vlak aan de binnenzijde van het linker uitvaleinde 
(schijfremzijde) liggen. 
Indien geen passende combinatie gevonden kan worden of de asplaat niet vlak 
in het uitvaleind ligt kan er in dit frame geen Rohloff SPEEDHUB A12 
gemonteerd worden. 
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Het vlak liggen van de asplaat 
 
Bij alle SPEEDHUB-naven zit aan de linkerkant (schakelkant) altijd een 
demonteerbare en verstelbare asplaat. 
In tegenstelling tot de snelspan- of schroefas met een pasvlak van ca. 19mm aan de 
binnenkant van het uitvaleinde heeft de asplaat van de SPEEDHUB A12 een vlak 
van 40mm (blauw), een aseind van 19mm (groen) en een plaat voor het afsteunen 
van het moment (geel). 
 
Om te zorgen dat de naaf recht in het uitvaleind zit en er voor te zorgen dat de 
remschijf recht in de remklauw staat moet voor de asplaat een vlakke montage met 
een radius van 20mm vanaf het middelpunt van de as zijn. 
 
Het deel van de asplaat (geel) voor het afsteunen van het moment mag het frame 
niet raken of moet perfect vlak tegen het frame liggen. 
Dit deel van de asplaat (geel) komt afhankelijk van de montagepositie van de 
momentsteun op het frame. 
 
Zit hier een lasnaad of een verdikking van het uitvaleinde aan de binnenkant 
van het frame in de weg, mogelijk in zeer geringe mate, dan zitten de naaf en de 
schijfrem scheef in het frame. Dan is inbouw van de SPEEDHUB A12 is in dit 
frame niet mogelijk. 
 
 
 
 

 

Geen contact met 
het uitvaleinde of 
dwingend plane 
contactvlakte met 
het uitvaleinde 

plane 
contactvlakt
en met het 
uitvaleinde 
CC, A12 
astype 
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4. Rohloff A12 Steekas systeem – Inbouw controle 
 
Met het Rohloff A12 systeem kan een Rohloff SPEEDHUB A12 naaf met inbouwbreedte 
142/148/177/197 mm in een frame met 12mm steekas gemonteerd worden. 
 
Het Rohloff A12 systeem is onder bepaalde omstandigheden compatibel met de volgende 
steekas systemen:  
 
1. DT/Maxle 
2. Syntace X12 met geklemde M12x1 draadbus aan de tandwiel kant (V1) 
3. Syntace X12 met M12x1 in het uitvaleinde aan de tandwiel kant (V2) 
4. Shimano 12mm e-thru 
 
De bij het frame behorende steekas wordt niet meer gebruikt. 
 
De 12mm boring en de M12 schroefdraad in het uitvaleinde van het frame worden door 
insteek-/inschroefbussen naar 7mm teruggebracht. 
 
De SPEEDHUB A12 wordt met speciale M7x1x30 schoeven en Nordlock-zekeringsringen in 
het frame geschroefd. Er mogen alleen originele Rohloff A12 schroeven in combinatie 
met Rohloff Nordlock-zekeringsringen gebruikt worden. 

 
De Nordlock-zekeringsringen mogen maximaal 4x opnieuw gebruikt worden, daarna 
moeten deze door nieuwe Nordlock-zekeringsringen vervangen worden. 
 
De afmetingen van de bussen, schroeven en Nordlock-sekeringsringen zijn zo vastgesteld 
dat een grootst mogelijke compatibiliteit met verkrijgbare frames bereikt wordt. 
Naast de verschillende steekas-systemen is de dikte van de uitvaleinden de enige 
variable in het Rohloff A12 systeem. Omdat de dikte van de uitvaleinden niet 
vastgelegd is, moet altijd bepaald worden of de SPEEDHUB A12 met de beschikbare  
bussen/schroeven en onderlegringen ingebouwd kan worden. 

 

 
 

Een juiste montage is alleen gewaarborgd als er tussen de bus (zwart) en asplaat 
(blauw) een spleet van 0.5 – 1.0 mm zit. 
Binnen bepaalde grenzen kan de juiste montage met onderlegringen of een speciale bus 
gewaarborgd worden. Dit wordt met een controlemeting vastgesteld.  
Alleen op deze manier kan worden vastgesteld of de Rohloff SPEEDHUB A12 in het frame 
gemonteerd kan worden.  

asplaat 

spleet 

bus 

Nordlock 
zekeringsring 

schroef 

dikte van de 
uitvaleinde 
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Hieronder zijn de 3 mogelijke situaties gegeven die bij montage van de A12 
kunnen onstaan, alsmede de consequenties. 
 
1. Uitvaleinden en lengte van bussen/schroeven zijn goed. 
2. Uitvaleinde is te dun voor bussen/schroeven: 

De Rohloff SPEEDHUB A12 kan niet vastgeschroefd worden, het achterwiel 
beweegt, mogelijkheid tot ongeval. 
Doordat de schroeven te diep in de asplaat of as komen kunnen er storingen 
in het functioneren van de Rohloff SPEEDHUB A12 ontstaan. 

 
3. Uitvaneinde is te dik voor bussen/schroeven: 

Door een te kleine schroeflengte is een duurzame montage niet mogelijk. Er 
kan schade aan de naaf ontstaan met mogelijk een ongeval tot gevolg. 

 
Door een foutieve meting of montage kan er door een niet juist 
vastgeschroefde naaf schade aan de Rohloff SPEEDHUB A12 ontstaan. Dit kan 
tevens een ongeval tot gevolg hebben. 
Daarom moet de procedure voor het vaststellen van de juiste montagedelen 
uiterst genauw opgevolgd worden. 
 
 

Poedercoating op het frame 
 
Tegenwoordig worden veel frames zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van 
de uitvaleinden gepoedercoat. 
  
Het opmeten van de juiste bussen/vulringen kan op deze frames gewoon uitgevoerd 
worden. 
 
Indien bij meermaals uit- en inbouwen van de Rohloff SPEEDHUB A12 de 
poedercoating aan de binnen- of buitenkant loslaat, dan moet het verschil in dikte 
met een opvulring aangepast worden. 
  
De ring moet altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde geplaatst worden. 
  
- DT / Maxle steekas systeem 

tussen A12 Bus/A12 Draadbus en uitvaleinden 
- Syntace X12 (V1) steekas systeem 
 tussen A12 Bus en Syntace A12 Konus/Bus 
- Syntace X12 (V2) steekas systeem 
 tussen A12 Bus en Syntace A12 Konus/A12 Draadbus 
- Shimano e-thru 12 

tussen A12 Buchse en Shimano A12 rechts/links 
 
 
Na meting is poedercoating aan de binnenkant van het uitvaleinde afgebladderd: 

1x vulring tussen de bus/buitenkant uitvaleind plaatsen 
 
Na meting is poedercoating aan de buitenkant van het uitvaleind afgebladderd: 

1x vulring tussen de bus/buitenkant uitvaleind plaatsen 
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1. Dikte van uitvaleinde in orde 
 
De dikte van het uitvaleinde is 0.5-1.0mm meer dan de lengte van de A12 bus. 
 
Tussen de bus (zwart) en de asplaat (blauw) van de SPEEDHUB A12 zit een spleet 
van 0.5 – 1.0mm. 
 
Door de schroef (geel) worden de bus (zwart) en de asplaat (blauw) van de 
SPEEDHUB A12 goed tegen het uitvaleinde geschroefd. 
 
De schroef (geel) zit nu met de juiste lengte in de asplaat (blauw). 
 
Tussen de schroef (geel) en de schakelwals (grijs) in de SPEEDHUB A12 is 
voldoende speling (groen) aanwezig.. 
 

Alleen op deze manier is een juiste inbouw van de SPEEDHUB A12 
gegarandeerd. 
 

 
  

spleet 

 

Nordlock 
zekeringsring 

 

asplaat 

schroef 

bus 

spleet  
schroef 
schakelwals  

schakelwals 
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2. Uitvaleinde te dun 
 
Het uitvaleinde is dunner dan de bus. 
 
Tussen de bus (zwart) en het uitvaleinde en tussen de asplaat (blauw) van de 
SPEEDHUB A12 en het uitvaleinde ontstaat speling (rood). Dit is fout. 
 
Tussen de schroef en de schakelwals zit te weinig ruimte (rood). 
  
Met de schroef (geel) wordt nu alleen de bus (zwart) tegen de asplaat (blauw) van de 
SPEEDHUB A12 gedrukt. De bus (zwart) en de asplaat (blauw) van de SPEEDHUB 
A12 zitten nu niet vast geklemd tegen de uitvaleinde. De complete naaf kan in het 
uitvaleind heen en weer bewegen. 
Het achterwiel zit niet vast! 
 
Ook zit de schroef (geel) te ver in de asplaat (blauw). Tussen de schroef (geel) en de 
schakelwals (grijs) zit te weinig ruimte (rood). Er kunnen storingen ontstaan 
doordat de schakelwals (grijs) in de SPEEDHUB A12 geblokkeerd wordt en 
schakelen niet meer mogelijk is. 
 
Bij gebruik van een te lange schroef zal dit ook leiden tot schakelproblemen. Daarom 
moet er altijd een originele Rohloff A12 schroef in combinatie met een Rohloff 
Nordlock-zekeringsring gebruikt worden. 
 
 
 

 
  

 
asplaat 

te weinig 
ruimte 
schroef –  
schakelwals 

te veel 
ruimte/spleet 

te veel 
ruimte/spleet 

Nordlock-
zekeringsring  

schroef 

bus 

schakelwals 
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3. Uitvaleinde te dik 
 
De uitvaleinden zijn meer dan 1mm dikker dan de lengte van de bus. 
Tussen de bus (zwart) en de asplaat (blauw) van de SPEEDHUB A12 zit een grotere 
spleet dan 1mm (rood). De steunfunctie van de bus voor de schroef is 
onvoldoende. De schroef kan afbreken. 
 
Tevens is de lengte van de schroef (geel) in de asplaat (blauw) te kort. Door het 
aandraaimoment, of in combinatie met de belasting tijdens gebruik, kan de draad van 
de schroef (geel) of de asplaat (blauw) beschadigd worden. Een duurzame en 
bedrijfszekere montage is niet mogelijk. 
Dit kan leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of schade aan de naaf. 
 
Bij montage van een te korte schroef zal dit ook leiden tot dezelfde problemen. 
Daarom moet er altijd een originele Rohloff A12 schroef in combinatie met een 
Rohloff Nordlock-zekeringsring gebruikt worden. 
 
 

 
 

Nordlock 
zekeringsring 

    bus 

te korte schroef 

  schroef 

schakelwals 

spleet spleet 
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5. Uitzoeken steekassysteem, Uitzoeken test onderdelen 

Tandwielzijde (rechts) 
 
- Schroefdraad M12x1,75 of 

Schroefdraad M12x1.5 
direkt in achterpad 

 

DT/Maxle Steekas 

Vlakke aanslag 

Type schroefdraad vaststellen 
Schroefdraad M12x1,75 
Of Schroefdraad M12x1.5 

 

Schijfremzijde (links) 
 

- Gat 12mm 
- Vlakke aanslag 
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Tandwielzijde (rechts): 
Rohloff A12 Draadbus 
M12x1.75 (blauw) 

 

Schijfremzijde (links): 
Overlengte Rohloff A12 Bus 
(orange) 

 

Tandwielzijde (rechts): 
Overlengte Rohloff A12 
Draadbus M12x1.75 
(grijs) 

 

A12- Voelermaat 0.5/1.0 

 

6 Passchijven 12x18x0.5 

Onderdelen DT Maxle 

 

Schijfremzijde (links): 
Rohloff A12 Bus (rood) 

 

Tandwielzijde (rechts): 
Rohloff A12 Draadbus 
M12x1.5 (zwart) 

 

Tandwielzijde (rechts): 
Overlengte Rohloff A12 
draadbus M12x1.5 (felgroen) 
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Schijfremzijde (links) 
 

- Gat 12mm 
- Vlakke aanslag 

Shimano e-thru 12 

Vlakke aanslag 

Schroefdraad M12 x 1 

Tandwielzijde (rechts) 
 

- Gat 12mm 
- Vlakke aanslag 
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Tandwielzijde 
rechts: 
A12 Shimano 
Bus rechts 
(bruin) 

 

Schijfrem-/Tandwielzijde 
links/rechts: 
Rohloff A12 Bus (rood) 

Schijfremzijde 
links: 
A12 Shimano 
Bus links 
(turkoois) 
-  

Schijfrem-/Tandwielzijde 
rechts/links: 
Overlengte Rohloff A12 Bus 
(oranje) 

Onderdelen Shimano e-thru 12 

 

A12- Voelermaat 0.5/1.0 

 

6 Passchijven 12x18x0.5 
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Schijfremzijde (links) 
 

- konische aanslag 
 

 
Konische aanslag 

Schroefdraad M12 x 1 

Syntace X12 (Variante 1) 

 

Kettingzijde (rechts) Variante 1 
 

- geklemde draadbus M12x1 
(word niet meer gebruikt 

- word tegen Syntace A12 Bus 
(geel) verwisseld 
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Schijfremzijde 
(links): 
Syntace A12 Konus 
(groen) 

 

Tandwielzijd (rechts): 
Syntace A12 Bus (geel) 

 

Schijfremzijde (links): 
Rohloff A12 Bus (rood) 

 

Schijfrem-/Tandwielzijde 
rechts/links: 
Overlengte Rohloff A12 Bus 
(oranje) 

 

A12- Voelermaat 0.5/1.0 

 

6 Passschijven 12x18x0.5 

Onderdelen Syntace X12 Variante 1 
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Schijfremzijde (links) 
 

- konische aanslag 
 

Tandwielzijde (rechts) Variante 2 
 

- Schroefdraad M12x1 direkt in 
uitvaleinde 

 Konische aanslag 
Schroefdraad M12x1 

Syntace X12 (Variante 2) 
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Schijfremzijde 
(links): 
Syntace A12 
Konus (groen) 

 

Schijfremzijde (links): 
Rohloff A12 Bus (rood) 

 

Schijfremzijde rechts/links: 
Overlengte Rohloff A12 Bus 
(oranje) 

 

Tandwielzijde (rechts): 
Rohloff A12 draadbus 
M12x1 (rose) 
 

Tandwielzijde (rechts): 
Overlengte Rohloff A12 
draadbus M 12x1 (goud) 

 

A12-Voelermaat 0.5/1.0 

 

6 Passchijven 12x18x0.5 

Onderdelen Syntace X12 Variante 2 
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6. Inbouw controle DT/Maxle 
STEEKAS SYSTEM 

 

 

Schijfremzijde 
LINKER UITVALEINDE 

Rohloff A12 
Bus 
(rood) 

 

Tandwielzijde 
RECHTER UITVALEINDE 

 

Rohloff A12 draadbus M12x1.75 
(blauw)  Rohloff A12 draadbus 
M12x1.5 (zwart) gebruiken. 

Rohloff A12 
Draadbus 
M12x1.75 (blauw) 
 
of 
 
Rohloff A12 
Draadbus 
M12x1.5 
(zwart) 
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Schijfremzijde (links): controle 0.5mm / kleinste breedte uitvaleinde 

Test Goed. 
 

De test voor het linker uitvaleinde is klaar. 
 

Schijremzijde test 1.0 is niet nodig. 
 

Aantal passchijven in bestelformulier noteren. 
 

Volgende stap test rechter uitvaleinde. 

 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 
 

AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
dun 

1 

 

Een passchijf 0.5 toevoegen. 

1a 

 

AXIAAL 
SPELING 

GEEN AXIAAL 
SPELING 

1b 

Test 0.5 linke uitvaleinde goed. 
Volgende stap test 1.0 

linker uitvaleinde 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken 
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AXIALE 
SPELING 

 

GEEN AXIALE 
SPELING 

UITVALEINDE TE 
BREED 

 

2 

Test goed. 
De test voor het linker uitvaleinde 

is klaar.  
Volgende stap test rechter 

uitvaleinde.  

Test goed. 
Speciaal bus nodig. 

 

Aantal nog aanwezige 
passchijven op overlengte 

Rohloff A12 Bus op het 
bestelformulier noteren. 

 
Volgende stap test rechter 

utivaleinde. 

Een passchijf verwijderen en 
opnieuw  testen. 

 

Overlengte Rohloff A12 Bus (orangje) met zes 
Passschijven 0.5 gebruiken. 

2a 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

2b 

Schijfremzijde (links): Test 1.0mm / Maximale breedte Uitvaleinde 

A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 
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Test goed. 
 

De test voor de 
uitvaleinden is klaar.  

 
Tandwielzijde test 1.0 

niet nodig. 
 

Aantal passchijven op 
bestelformulier noteren. 

 

Beweging aan A12 
voelermaat  in 

pijlrichting voelbaar. 

Geen beweging aan 
A12 voelermaat in 

pijlrichting voelbaar.  

 

Rohloff A12 draadbus M12x1.75 (of 
M12x1.5 zwart) langzaam vastschroeven. 

3c 

 

beweging aan A12 
voelermaat in 

Pijlrichting voelbaar 
Uitvaleinde te dun. 

Geen beweging aan 
A12 voelermaat in 

Pijlrichting voelbaar. 
 

 

Rohloff A12 Draadbus M12x1.75 (of 
M12x1.5 zwart) langzaam inschroeven. 

3a 

 

 
Rohloff A12 draadbus M12x1.75 (of M12x1.5 
zwart) tot aanslag inschroeven en vervolgens 
minimaal een omwenteling terug draaien. 

3 

Test 0.5 rechter 
uitvaleinde goed 

 
Volgende stap test 1.0 

rechter uitvaleinde. 

 

Een passchijf van 0.5 mm toevoegen. Rohloff 
A12 draadbus M12x1.75 (of M12x1.5 zwart) 
tot aanslag in schroeven en minimaal een 
omwenteling terug schroeven.  

3b 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken. 

Tandwielzijde (rechts): Test 0.5mm / Minimale breedte uitvaleinde 
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Beweging aan 
A12 voelermaat 
in Pijlrichting 

voelbaar 

Geen beweging aan 
A12 voelermaat in 

Pijlrichting voelbaar 
Uitvaleinde te breed 

 

Rohloff A12 draadbus M12x1.75 (of M12x1.5 
zwart) langzaam aandraaien. 

4a 

 

Rohloff A12 Gewindebuchse M12x1.75 (oder 
M12x1.5 schwarz) bis Anschlag einschrauben 
und anschließend mindestens eine 
Umdrehung heraus schrauben. 

Test Goed. 
De test voor het rechter 

uitvaleinde is klaar. 

4 

 

Overlengte Rohloff A12 Draadbus M12x1.75 
grijs (of M12x1.5 lichtroen) met zes 
passchijven van 0.5 mm tot aanslag vast 
schroeven.  Nu minimaal een omwenteling 
terug schroeven. 

4b 

Test Goed. 
Speciale draadbus 

noodzakelijk. 
 

Aantal van de nog aanwezige 
passchijven op de Rohloff A12 
Draadbus noteren op het bestel 

formulier. 
De test voor het rechter 

uitvaleinde is klaar. 

Een passchijf 
verwijderen en 
opnieuw testen. 

 

Beweging aan 
A12 voelermaat 
in Pijlrichting 
voelbaar 

Geen 
beweging aan 

A12 
voelermaat in 

Pijlrichting 
voelbaar 

 

4c 

Overlengte Rohloff A12 draadbus 
M12x1.75 (of M12x1.5 lichtgroen) 
langzaam aandraaien. 

A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 
 

Tandwielzijde (rechts): Test 1.0mm / Maximale breedte uitvaleinde. 
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7. Test Shimano e-thru 12 
Steekassysteem 

 

  

Schijfremzijde 
Linker uitvaleinde 

Tandwielzijde 
Rechter uitvaleinde 

Rohloff A12 
Bus 
(rood) 

Rohloff A12 
Bus 
(rood) 

 
 

A12 Shimano Bus 
links 
(turkoois) 

A12 Shimano 
Bus rechts 
(bruin) 
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Schijfremzijde (links): test 0.5mm / Minimale breedte uitvaleinde 

Test Goed. 
De test van het linker uitvaleinde is klaar. 

Test schijfremzijde 1.0 niet nodig. 
 

Aantal passchijven op het bestelformulier 
noteren. 

 

Volgende stap test rechteruitvaleinde. 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 
 

AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
smal  

 

1

 

Een passchijf 0.5 tussen A12 Shimano Bus 
links en Rohloff A12 Bus toevoegen. 

1a 

 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

1b 

Test 0.5 linker uitvaleinde goed 
Volgende test 1.0 
linker uitvaleinde 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken 
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AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te breed 

2 

Test Goed. 
Test voor linker uitvaleinde is 

klaar. 
Volgende stap test 
rechteruitvaleinde. 

TEST GOED. 
SPECIAAL BUS 

NOODZAKELIJK. 
 

Aantal overgeblevende 
passchijven op de overlengte 

Rohloff A12 Bus tellen en 
noteren op het bestelformulier. 

 
Volgende stap testen rechter 

uitvaleinde. 

 

Een passchijf verwijderen en 
opnieuw testen. 

 

Overlengte Rohloff A12 Bus (oranje) 
gebruiken. Tussen overlengte Rohloff 
A12 Bus en A12 Shimano Bus links 
zes passschijven 0.5 monteren. 

2a 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

2b 

Schijfremzijde (links): test 1.0mm / Maximale breedte uitvaleinde 

A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 
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Test Goed 
 

De test voor de 
uitvaleinden is klaar. 

 
Tandwielzijde test 1.0 

niet nodig. 
 

Aantal passchijven op 
bestelformulier noteren. 

AXIALE 
SPELING 

 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 

3c 

 

AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
smal 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 

3a 

 

 

3 

 

Een passchijf 0.5 tussen A12 Shimano Bus 
rechts en Rohloff A12-Bus toevoegen. 

Test 0.5 rechter 
Uitvaleinde goed. 

 
Volgende stap test 1.0 

rechter uitvaleinde.  

3b 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken 

Tandwielzijde (rechts): Test 0.5mm / Minimale breedte  uitvaleinde 
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AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
breed. 

4a 

 

Overlengete Rohloff A12 Bus (oranje) 
gebruiken. Tussen overlengte Rohloff 
A12 Bus en A12 Shimano Bus rechts 
zes Passschijven 0.5 monteren. 

Test Goed. 
Test voor het rechter 
uitvaleinde is klaar. 

 

4 

4b 

Test Goed. 
Speciaaldraadbus 

noodzakelijk. 
 

Aantal overgeblevene 
passchijven op de overlengte 

Rohloff A12 draadBus tellen en 
noteren op het bestelformulier. 

 
De test voor de uitvaleinde is 

klaar. 

Een passchijf 
verwijderen en 
opnieuw testen. 

AXIALE 
SPELING 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 

4c A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 

Tandwielzijde (rechts): Test 1.0mm / Maximaal breedte uitvaleinde 
 



30 ROHLOFF-A12-BEIDE_MESSMETHODEN-NL-23052017.DOCX 

 

 

8. Test Syntace X12 (V1) 
STEEKASSYSTEEM 

 

 
 

Schijfremzijde 
LINKER UITVALEINDE 

Tandwielzijde 
RECHTER UITVALEINDE 

Rohloff A12 
Bus 
(rood) 

Rohloff A12 
Bus 
(rood) 

 

Syntace A12 
Konus links 
(donkergroen) 

 

Syntace A12 
Bus rechts 
(geel) 
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Schijfremzijde (links): Test 0.5mm / Minimale breedte uitvaleinde 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

 

Een passchijf 0.5 tussen Syntace A12 
Konus en Rohloff A12 bus toevoegen. 

 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 
 

AXIALE 
SPELING 

UITVALEINDE 
TE SMAL 

Test Goed. 
Test linker uitvaleinde is klaar. 

Schijfremzijde test 1.0 niet nodig. 
 

Aantal passchijven op bestelformulier noteren. 
 

Volgende stap test rechter uitvaleinde. 

1 1a 1b 

Test 0.5 linker uitvaleinde goed. 
Volgende stap test 1.0 

Linker uitvaleinde 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken. 
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AXIALE 
SPELING 

 

GEEN AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te breed 

 

2

Test Goed. 
Test linker uitvaleinde is klaar. 

Volgende stap test rechter 
uitvaleinde. 

Test Goed. 
Speciaal bus 
noodzakelijk. 

 

Aantal overgeblevende 
passchijven op de overlengte 

Rohloff A12 draadBus tellen en 
noteren op het bestelformulier. 

 
Volgende stap test rechter 

uitvaleinde. 

Een Passschijf verwijderen 
en opniew testen. 

 
Overlengte Rohloff A12 bus (oranje) 
gebruiken. Tussen overlengte Rohloff A12 
bus en Syntace A12 konus zes 
passchijven 0.5 monteren. 

2a 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

2b

Schijfremzijde (links): Test 1.0mm / Maximaal breedte uitvaleinde 

A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 
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Test Goed. 
 

De test voer de 
uitvaleinden is klaar. 

 
Tandwielzijde test 1.0 

vervalt. 
 

Aantal passchijven op 
bestelformulier noteren. AXIALE 

SPELING 
 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 

3c 

AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
smal 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 

3a 

 

 

3 

 

Een passchijf 0.5 tussen Syntace A12 bus 
en Rohloff A12 bus toevoegen.  

Test 0.5 rechter 
uitvaleinde goed. 

 
Volgende stap test 1.0 

rechter uitvaleinde. 

3b 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken 

Tandwielzijde (rechts): test 0.5mm / Minimale breedte uitvaleinde 
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Tandwielzijde (rechts): test 1.0mm / maximaal breedte uitvaleinde 
 

 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
breed 

4a 

 

Test goed. 
De test voor het rechter 

uitvaleinde is klaar. 

4 

 

Overlengte Rohloff A12 Bus 
(oranje) gebruiken. Tussen 
overlengte Rohloff A12 bus en 
Syntace A12 bus zes passchijven 
0.5 mm monteren. 

4b 

Test goed. 
Speciaal draadbus nodig. 

 

Aantal overgeblevende 
passchijven op de overlengte 

Rohloff A12 draad bus tellen en 
noteren op het bestelformulier. 

 
De test voor het rechter 

uitvaleinde is klaar. 

Eenpasschijf 
verwijderen en 
opnieuw testen. 

 

AXIALE  
SPELING 

GEEN 
AXIALE 
SPELING 

4c 
A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 
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9. Test Syntace X12 (V2) 
STEEKASSYSTEEM 

 

 
 

Schijremzijde 
LINKER UITVALEINDE 

Tandwielzijde 
RECHTER UITVALEINDE 

Rohloff A12 
Bus  
(rood) 

Rohloff A12 
Draadbus 
M12x1 (rose) 

 

Syntace A12 
Konus links 
(donkergroen) 
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Schijfremzijde (links): test 0.5mm / Minimaalbreedte uitvaleinde 

Test goed. 
Test linker uitvaleinde is klaar. 
Schijfremzijde test  1.0 vervalt. 

 

Aantal passchijven op het bestelformulier 
noteren. 

 

Volgende stap test rechter uitvaleinde. 

 

GEEN 
AXIALE 

SPELING 
 

AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te 
smal 

1 

 

Een passchijf  0.5 mm tussen Syntace A12 
Konus en Rohloff A12 bus toevoegen. 

1a 

 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

1b 

Test 0.5 linker uitvaleinde goed. 
Volgende stap test 1.0 linker 

uitvaleinde. 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken 
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AXIALE 
SPELING 

 

GEEN AXIALE 
SPELING 

Uitvaleinde te breed 

 

2 

Test goed. 
De test voor het linker uitvaleinde 

is klaar. 
Volgende stap test rechter 

uitvaleinde. 

Test goed. 
Speciaal bus 
noodzakelijk. 

 

Aantal overgeblevende 
passchijven op de overlengte 

Rohloff A12 draad bus tellen en 
noteren op het bestelformulier. 

 
Volgende stap test rechter 

uitvaleinde. 

Een passchijf verwijderen en 
opnieuw testen. 

 

Overlengte Rohloff A12 bus (oranje) 
gebruiken. Tussen overlengte Rohloff 
A12 bus en Syntace A12 Konus zes 
passchijven 0.5 mm monteren. 

2a 

AXIALE 
SPELING 

GEEN AXIALE 
SPELING 

2b 

Schijfremzijde (links): test  1.0mm / Maximale breedte uitvaleinde 

A12 Voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 
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Test goed. 
 

De totale test voor de 
uitvaleinden is klaar. 

 
Tandwielzijde test 1.0 

vervalt 
 

Aantal passchijven op 
bestelformulier noteren. 

Test 0.5 rechter 
uitvaleinde goed 

 
Volgende stap test 1.0 

rechter uitvaleinde. 

 
Een passchijf 0.5 mm toevoegen aan de  
Rohloff A12 draadbus. Dan Rohloff A12 
draadbus tot aanslag aandraaien en dan 
vervolgens minimaal een omwenteling terug 
draaien. 

3b 

 

 

3 

Rohloff A12 draadbus M12x1 tot aanslag 
aandraaien en dan vervolgens minimaal een 
omwenteling terug draaien. 

 

Beweging aan de  
A12 Voelermaat in 

pijlrichting voelbaar. 
Uitvaleinde te smal. 

 

Geen beweging aan  
A12 voelermaat in 

pijlrichting voelbaar. 

 

3a 

Rohloff A12 draadbus M12x1 langzaam vast 
draaien. 

 

Beweging aan de  
A12 Voelermaat in 
pijlrichting voelbaar 

Geen beweging 
aan  A12 

voelermaat in 
pijlrichting 
voelbaar. 

3c 

Rohloff A12 draadbus M12x1 langzaam 
vast draaien. 

A12 Voelermaat 0.5-zijde 
gebruiken 

Tandwielzijde (rechts): test 0.5mm / Minimale breedte uitvaleinde 
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Beweging aan 
A12 voelermaat 
in pijlrichting 

voelbaar. 

Geen beweging aan 
A12 voelermaat in 

pijrichting voelbaar. 
Uitvaleinde te breed 

 

4a 

 

Overlengte Rohloff A12 draadbus M12x1 
(goud) met zes passchijven 0.5 mm  tot 
aanslag vast schroeven. 
Vervolgens minimaal een omwenteling terug 
draaien. 

Test goed. 
De test voor het rechter 

uitvaleinde is klaar. 

4b 

Test goed. 
Speciaal draadbus 

noodzakelijk. 
 

Aantal overgeblevende 
passchijven op de overlengte 

Rohloff A12 draad bus tellen en 
noteren op het bestel formulier. 

 
De test van het rechter 

uitvaleinde is klaar. 

Een passchijf 
verwijderen en 

opnieuw 
testen. 

 

Beweging 
aan A12 

voelermaat in 
pijlrichting 
voelbaar 

Geen beweging 
aan A12 

voelermaat in 
pijrichting 
voelbaar. 

 

4c 

 

4 

Rohloff A12 draadbus M12x1 tot aanslag vast 
schroeven en vervolgens minimaal een 
omwenteling terug draaien. 

Rohloff A12 draadbus M12x1 langzaam vast 
draaien 

Overlengte  Rohloff A12 draadbus 
M12x1 langzaam vast schroeven 

A12 voelermaat 1.0-zijde 
gebruiken 

Tandwielzijde (rechts): Test 1.0mm / Maximale breedte uitvaleinde 
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Tweede keer meeten met meetcilinder of -schroef 
 
DT/Maxle meeten van dikte uitvaleinde 
 
Syntace V1 meeten van dikte uitvaleinde 
(bus in uitvaleinde rechts) 
 
Syntace V2 meeten van dikte uitvaleinde 
(gesneden schoefdraad in uitvaleinde rechts) 

 
Shimano e-thru meeten van dikte uitvaleinde  
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10. Tweede keer meeten met meetcilinder of -schroef 
 
DT / Maxle Meetmethode voor dikte van uitvaleinde 
DT / Maxle schijfremkant - links 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde. De meetschroef aan de binnenkant. Bij het DT / Maxle steekassysteem de meetbus 
zonder extra ringen gebruiken. 
De meetbus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef handvast in de bus schroeven. 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleinde en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 1 cijfer achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Zijn de maten minder 47mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 

meetschroef 

meecilinder 
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DT / Maxle tandwielkant - rechts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde. De meetschroef aan de binnenkant. Bij het DT / Maxle steekassysteem de meetbus 
zonder extra ringen gebruiken. 
De meetbus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef handvast in de bus schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleinde en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 2 cijfers achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Type schroefdraad hier invullen: M12 x ______ 
 

Zijn de maten minder 47mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 

meetschroef 

meetcilinder 
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Syntace V1 Meetmethode voor dikte van uitvaleind 
Syntace V1 schijfremkant - links 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde. De meetschroef aan de binnenkant. De Syntace A12 konus (groen) op de meetbus 
schuiven. Meetbus met konus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef handvast in de bus schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleinde en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 2 cijfer achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Zijn de maten minder 51mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 

meetschroef 

meetcilinder 
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Syntace V1 tandwielkant - rechts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde. De meetschroef aan de binnenkant . Bij het Syntace V1 steekassysteem de Syntace 
A12 bus (geel) gebruiken. De Syntace A12 bus in het uitvaleinde plaatsen. De meetbus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de 
binnenkant de meetschroef handvast in de bus schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleinde en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 2 cijfers achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Zijn de maten minder 51mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 
  

meetschroef 

meetcilinder 

Syntace A12 bus 
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Syntace V2 Meetmethode voor dikte van uitvaleinde (gesneden draad in het rechter 
uitvaleinde) 
Syntace V2 schijfremkant - links 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde. De meetschroef aan de binnenkant. De Syntace A12 konus (groen) op de meetbus 
schuiven. Meetbus met konus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef handvast in de bus schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleinde en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 2 cijfers achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Zijn de maten minder 51mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 

meetschroef 

meetcilinder 
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Syntace V2 tandwielkant - rechts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleinde. De meetschroef aan de binnenkant. De meetbus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde 
steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef samen met de meetcilinder handvast in het uitvaleinde schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleind en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 2 cijfers achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Type schroefdraad hier invullen: M12x______ 
 

Zijn de maten minder 47mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 

meetschroef 

meetcilinder 



47 ROHLOFF-A12-BEIDE_MESSMETHODEN-NL-23052017.DOCX 

Shimano e-thru Meetmethode voor dikte van uitvaleind 
Shimano e-thru schijfremkant - links 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleind. De meetschroef aan de binnenkant. De linker Shimano A12 bus op de meetbus 
schuiven. Meetbus met Shimano A12 bus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef samen met de 
meetcilinder handvast in het uitvaleinde schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleinde en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 2 cijfers achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Zijn de maten minder 47mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 
  

 
meetschroef 

meetcilinder 

Shimano A12 bus links 
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Shimano e-thru tandwielkant - rechts 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De meetbus zit altijd aan de buitenkant van het uitvaleind. De meetschroef aan de binnenkant. De rechter Shimano A12 bus (bruin) op de meetbus 
schuiven. Meetbus met Shimano A12 bus vanaf de buitenkant in het uitvaleinde steken. Vanaf de binnenkant de meetschroef handvast in de bus 
schroeven. 
 
Zoals in de afbeelding aangegeven met een schuitmaat de totale dikte van meetbus, uitvaleind en schroef meten. 
Deze meetwaarde op 1 cijfer achter de komma afronden. 
 

Meetwaarde hier invullen: _________mm, _________inches 
 

Zijn de maten minder 47mm of groter 57,5mm is de inbouw niet mogelijk! 

meetschroef 

meetcilinder 

Shimano A12 bus rechts 
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Bestelformulier 
Fabricant ______________________ kd.Nr. __________ 
 

Kontakt ______________ telefoon _____________datum _____________ 
 

Gegevens fietsframe: 
farbricant____________________ frametyp_____________________ bouw jaar_____________  
remopname ___IS2000 ___PM  frame uitlegging zonder adapter ___140mm ___160mm ___180mm  
___exenter-trapas ___verstellbare uitvaleinden ___kettingspanner  
___derailleur pad standaard ___ derailleur pad direct mount 
___Kettingandrijf ___ riemandrijf 
 

Bestelling 1x Rohloff SPEEDHUB A12 
 

Inbouwbreedte ____142mm ____32- gat ____36- gat ____zilver ____zwart ____rood 
                           ____148mm ____32- gat ____36- gat ____zilver ____zwart ____rood 
        ____177mm (32- gat, schwarz) 
        ____197mm (32- gat, schwarz) 
 

Kettingspanner ____ ja ____ no 
 

Asplaat 
____A12 OEM2 (142/148/177mm)  ____A12 PM (142/148/177mm)  ____A12 OEM2 (197mm)  
 

Draaimoment steun 
____Monkeybone160 (Art. 8553)  ____Monkeybone180 (Art. 8554) ____PM-Bone (Art. 8555) 
____Monkeybone-10/160 (Art. 8553-10) ____Monkeybone-10/180 (Art. 8554-10) 
____FAT-Bone180 (Art. 8556)   ____Fat-Bone203 (Art. 8557) 
 

Rem ____Naaf wordt zonder schijfrem gebruikt 
____Diameter schijf  ___________________Merk fabrikant 

 
 

Steekassystem (geproefde frame, gebruikte kleurige onderdeelen invullen): 
 

____DT/Maxle 
Schijfremzijde (links) 
____Stand. bus rood (Art. 8592)      ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal bus oranje (Art. 8592s)      ____ aantal gebruikte passchijven 
 

Tandwielzijde (rechts) 
____Draadbus M12x1.75 blauw (Art. 8593)     ____ aantal gebruikte passchijven 
____Draadbus M12x1.5 zwart (Art. 8599)     ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal draadbus M12x1.75 grijs (8593s)    ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal draadbus M12x1.5 lichtgroen (8599s)    ____ aantal gebruikte passchijven 
 
 

____Shimano E-thru 12 
Schijfremzijde (links) 
____Stand. bus rood (Art. 8592) + bus turkoois (Art. 8596)   ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal bus oranje (Art. 8592s) + bus turkoois (Art. 8596)  ____ aantal gebruikte passchijven 
 

Tandwielzijde (rechts) 
____Stand. bus rood (Art. 8592) + bus bruin (Art. 8597)   ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal bus oranje (Art. 8592s word gemaakt) + bus bruin (Art. 8597) ____ aantal gebruikte passchijven 
 
 

____Syntace X12-V1 
Schijfremzijde (links) 
____Stand. bus rood (Art. 8592) + Konus groen (Art. 8594)   ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal bus oranje (Art. 8592s) + Konus groen (Art. 8594)  ____ aantal gebruikte passchijven 
 

Tandwielzijde (rechts) 

____Stand. bus rood (Art. 8592) + bus geel (Art. 8595)    ____ aantal gebruikte passchijven 

____Speciaal bus oranje (Art. 8592s) + bus geel (Art. 8595)   ____ aantal gebruikte passchijven 
 
 

____Syntace X12-V2 
Schijfremzijde (links) 
____Stand. bus rood (Art. 8592) + Konus groen (Art. 8594)   ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal bus oranje (Art. 8592s) + Konus groen (Art. 8594)  ____ aantal gebruikte passchijven 
 

Tandwielzijde (rechts) 
____Stand. draad M12x1 bus rose (Art. 8598)     ____ aantal gebruikte passchijven 
____Speciaal M12x1 bus goud (8598s)      ____ aantal gebruikte passchijven 
 

Stuurt U a.u.b. de kompleet testbox eerst terug, nadat U de opdrachtbevestiging of een informatie van de Rohloff AG 
heeft ontvangen. 


