Montage- en inrijvoorschrift nokkenassen
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nokkenas voor B16, B18, B20 of B30. Tinustuning heeft de uiterste zorg
besteed aan uw product. Het is vanaf dit moment uw verantwoording om dit product met zorg te behandelen,
zodat u er vele jaren en kilometers plezier van kunt hebben. Het inlopen van uw nokkenas is daarbij cruciaal en
zorgt voor het correct op elkaar inlopen van de nokvolgers en nokken.

Stap 1:

Monteer de nokkenas waarbij de nokken rijkelijk zijn ingesmeerd met de meegeleverde inlooppasta. De
lagervlakken hoeven niet ingesmeerd te worden. Monteer nieuwe nokvolgers waarbij de onderkant van de
nokvolger (het loopvlak) eveneens rijkelijk voorzien wordt met inlooppasta. De zijkanten en de boringen voorzien
van olie. Giet een beetje olie bovenop de nokvolgers nadat deze in het blok geplaatst zijn zodat ook de
‘kommetjes’ waarin de stoterstangen staan goed gesmeerd zijn. Monteer vervolgens de overige motoronderdelen
conform voorschriften. Uitzondering vormt de nokkenasmoer: monteer deze met 85 Nm en locktite.
Zorg voor voldoende olie in de motor. Gebruik normale olie* van goede kwaliteit (geen inloopolie). Zorg ervoor
dat de olie voldoende ‘vers’ is: niet ouder is dan ruwweg 2000 km of 1 jaar.

Stap 2:

Start de motor, en ga direct naar het toerengebied tussen de 2000 en 3000 toeren. Dit is cruciaal! De noodzaak
ligt in het feit dat de nokvolgers goed moeten draaien om op juiste wijze te kunnen inlopen op de nokken, en
tevens zodat voldoende spatsmering van de krukas en teruglopende olie van de tuimelaars de nokkenas bereikt.
Te lage of te hoge toerentallen kunnen funest zijn voor het inlopen van de nokvolgers en nokkenas. Houdt de
motor vervolgens circa 15 minuten in dit toerengebied, onderwijl goed te variëren. Direct gaan rijden kan ook,
zolang het juiste toerentalgebied aangehouden wordt.

Stap 3:

Na de eerste cruciale inloopperiode van circa 15 minuten dient u de klepspeling te controleren. Vervolgens kunt u
gaan rijden. Zorg dat u de motor de eerste 100 km nog niet te lang stationair laat lopen. Een tiental seconden
kan geen kwaad, maar langer dient te worden vermeden. Het is aan te raden om het stationair toerental de
eerste 100 km verhoogd af te stellen, bijvoorbeeld 1000 tpm.
Tijdens het inrijden (eerste 200 km) dient u de volgende aspecten in ogenschouw te nemen:
-De motor niet langer dan circa enkele tientallen seconden stationair laten draaien.
-Niet meer dan 4000 toeren maken.

Stap 4:

Na circa 100 km: Laat de motor volledig afkoelen zodat u de kopbouten kunt aanhalen (één voor één even
loshalen en opnieuw aantrekken). Daarna kunt u de klepspeling opnieuw controleren en indien nodig bijstellen. U
kunt eventueel meteen even de motorolie*+filter verversen. Op die manier verwijdert u niet alleen microscopisch
fijn metaalslijpsel van de nokkenas/nokvolgers maar vooral eventueel vuil dat onbedoeld in het blok terecht is
gekomen bij de nokkenaswisseling. Als u nog wat inlooppasta over heeft kunt u dat na de eerste oliewisseling
nog even door de nieuwe olie doen ter bescherming van de nieuwe nokkenas en nokvolgers.
Vanaf circa 200 km kunt u uw motor weer normaal gebruiken en vol belasten.
* Zorg altijd voor olie met voldoende Zink/Fosfor toevoeging (Zink dialkyl dithiophosfaat / ZDDP)

