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Hollowtech as met buitenlagers

In sommige gevallen installeert u de pas sensor op een iets andere manier. Dit is ook het geval als uw fiets een 

Hollowtech as heeft met buitenlagers. Dit document verduidelijkt hoe u dan de pas sensor het best installeert.

Onderstaande foto toont een Hollowtech as met buitenlagers.
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Stap 1
Verwijder de padaalarm door middel van de 2 inbus bouten los te draaien. Daarna kan u de buitenlager losdraaien 

met een daartoe geschikte sleutel. Zie fotos hieronder.

Stap 2
De zwarte ring die u terugvind op de Hollowtech as achter het lager dient u te verwijderen. Daarna plaatst u de pas 

sensor. OPGELET: U dient eerst de pas sensor om te draaien voor een eenvoudigere montage. Hieronder ziet u een 

foto van een pas sensor in normale en in omgedraaide richting.

Originele richting Omgedraaide richting
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Stap 3
U kan nu uw lager terug monteren en vastzetten.  Daarna plaatst u de magneetschijf. De magnetschijf dient u aan te 

passen aan de dikte van de as. Als deze niet onmiddelijk past, snijdt u kleine stukjes weg tot deze perfect past.

OPGELET: Snij voldoende weg want anders trekt de magneetschijf krom door de spanning, maar snij zeker niet teveel 

weg want dan zit de magneetschijf los.

De magneetschijf plaats u over de as met de open zijde naar de sensor toe.  De pijltjes op de schijf zullen nu in de 

foute richting wijzen maar dit is geen probleem aangezien we de sensor ook in de omgedraaide richting geplaatst 

hebben.

Duw bij de montage de pedaalarm goed tegen de as aan de andere kant, deze schuift er namelijk vrij door waardoor je 

hem anders naar binnen toe drukt.

Zet de inbus bouten terug vast, en u bent klaar.

Veel plezier met uw omgebouwde fiets.
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