Uw (elektrische) fiets winterklaar maken
De winter komt er binnenkort weer aan. In deze tijd van het jaar is het erg belangrijk om
goed voorbereid op de fiets te gaan. Op deze manier voorkomt u ongelukken en
ongemakken. Maar hoe maakt u uw fiets winterklaar? Hier vindt u enkele tips, voor de
gewone en de elektrische fiets.
Gaat uw fiets dit jaar in de stalling of blijft u hem gebruiken? In beide gevallen is het aan te raden om de fiets nog een keer
na te lopen en hem winterklaar te maken.

Het schoonmaken van de bewegende delen

Voordat u het winterse weer trotseert is het belangrijk om de bewegende delen van de fiets goed schoon te maken. Reinig
allereerst de ketting met speciale ontvetter en maak deze schoon. Smeer hierna de ketting van de fiets in met kettingolie.
Kijk ook alle boutjes en moeren goed na of deze nog vastzitten en vet ze in met montagevet. Zo gaat u roest in de winter
tegen.

Frame

Maak het frame goed schoon met een warm sopje en een afwasborstel of spons. Gebruik géén schuursponsje. Voor
moeilijk bereikbare plaatsen is een oude tandenborstel handig. Laat de fiets goed opdrogen en wrijf de fiets in met vuil- en
waterafstotende fietsolie.

Winterbanden voor de fiets

Controleer het profiel van de banden. Een goed profiel zorgt voor een goede grip. Verwijder steentjes uit het profiel en
breng de banden op spanning. Overweeg de montage van speciale fietswinterbanden. Bij lager temperaturen blijft de
rubbersamenstelling van deze banden soepel en behoudt de band een goede grip. Ook hebben winterbanden een
speciaal loopvlak dat bij kou en gladheid zorgt voor goed wegcontact.

Uw elektrische fiets winterklaar maken

Voor het winterklaar maken van uw elektrische fiets kunt u het best ook bovenstaande tips gebruiken. Echter is het erg
belangrijk om goed op de batterij te letten in de winter. Houd uw batterij op kamertemperatuur en berg hem niet leeg op.
Door een leeg gereden accu in de kou op te bergen kunt u diepontlading in de hand werken. Ook opladen kunt u het best
binnenhuis doen, omdat de accucapaciteit afneemt bij lagere temperaturen.

Onderhoudsbeurt

Maak een afspraak met de fietsspecialist bij twijfel over de werking van de remmen en draaiende onderdelen als trappers,
trapas, balhoofd en naven. De vakman kijkt ze na en voert onderhoud uit, waarna je fiets het winterse weer aankan.

Gestrooid op de weg?

Fiets u over een pas gestrooide weg, maak dan thuis uw fiets schoon en voorkom dat het zout in uw fiets trekt. U kunt dit
het best doen door warm water te gebruiken, hierdoor lost het zout sneller op. De fiets behandelen met een speciale,
water uitdrijvende, beschermingsspray biedt eveneens een oplossing.
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