
Het monteren van BRAKING schijfremmen vóór bij een BMW K75 met 
ABS.

Voorwiel demonteren en oude schijven verwijderen volgens de methode beschreven 
op de site  www.bmwk.nl onder het kopje remmen. Met dank aan het forum en met 
name Hans en Marrcel.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik wel hulp heb gehad van iemand die 
verstand heeft van BMW’s.

Tip: Markeer de band even zodat je weet aan welke kant de ABS zit, hoef je later niet 
te zoeken of tot de conclusie te komen dat je wiel de verkeerde kant opdraait.

Tip: Controleer ook meteen even hoe het met je lagers gesteld is.

We hebben de zwarte remschalen er na het slijpen wel afgehaald omdat je ze dan op 
een werkbank kan zetten om een betere draagkracht te hebben bij het uitslaan van 
de klinknagels. De linkerkant (dus zonder ABS) ging prima. Voor die kant hebben we 
de lange boutjes gebruikt omdat de korte met onderleg ring net te kort waren. Denk 
er wel even aan de schaal goed schoon te maken, dwz de aluminium corrosie 
wegschrapen en borstelen met een staalborstel.

De ABS kant gaf wat meer problemen.
Eerst de oude schijf weggeslepen volgens bovenstaande methode.
De oude klinknagels kun je er niet uit halen zonder de ABS krans er ook af te halen. 
Dit ging niet door de inbusboutjes los te draaien. Deze waren helemaal vast gekoekt. 
We hebben ze weg moeten boren. Daarna de ABS krans met twee 
autobandenlichters van de schaal gewrikt. Een overvloedig gebruik van kruipolie kan 
geen kwaad. Let wel op, kruipolie kruipt, maar rent niet. Dus even geduld, ga even 
een kop koffie drinken.

Bij het uitdrijven van de tweede klinknagel is  bij ons het gat uitgescheurd. Een heel 
klein scheurtje maar toch…We stonden voor het dilemma doorgaan of toch een hele 
nieuwe bij BMW bestellen. 
We besloten door te gaan en de eventuele scheurtjes op de koop toe te nemen. Door 
de opstaande rand aan de binnenkant kan de schijf nergens heen en denken dat hij 
niet zal uitbreken. Uiteindelijk bleek dat er vijf van de tien gescheurd waren.  Wees 
dus ontzettend voorzichtig bij het uitslaan van de klinken. Door de corrosie en de 
klink verbinding van aluminium op rvs kunnen ze dus loei strak zitten.

Tip: Misschien is uitboren een beter idee? Hoewel, ze zijn wel van rvs, dus het kost 
je waarschijnlijk wel een paar boortjes, en of het echt helpt…?

Toen de klinken er uit waren hebben we de schaal weer goed schoon gekrabd en 
geborsteld. Bij het monteren hebben we de korte boutjes zonder onderleg ring 
gebruikt. De lange zijn veel te lang en dan past de ABS krans er niet meer op. Bij de 
korte konden we de ringetjes niet gebruiken omdat anders het borg gedeelte van de 
moertjes niet op het draad kwam.



Tip: Maak de schijven wel goed schoon zoals in de beschrijving van Braking staat. Ik 
heb een ontvettingsspray gebruikt en binnen 14 dagen waren mijn schijven net zo 
rood als mijn fiets. Zoek even op het forum of iemand hier een tip over heeft.

Voor de montage van de ABS ring hebben we twee nieuwe gaatjes in het aluminium 
geboord, daarin een rvs parker gedraaid met een ring eronder om hem weer aan te 
klemmen. We hebben de ringetjes gebruikt die bij de remschijf geleverd waren, we 
hadden ze toch over. 
De  ABS ring ligt niet helemaal aan, er is een klein millimetertje ruimte tussen door 
de dikte van de boutjes/moertjes. Ook daar is mee te leven…

Daarna de montage van het voorwiel. 
Door de dikte van de centreerringen lijkt het dat je het spul niet meer tussen je 
voorvork krijgt. Je loopt steeds vast op je voorpoten. Toch lukt het als je precies 
tussen twee centreer ringen je wiel omhoog duwt. Gelukkig zit er in je voorpoten een 
uitsparing waardoor het allemaal precies past en je wiel ronddraait zonder aan te 
lopen. De truc is dat je eerst de vooras vastdraait en dan de veerpoten iets uit elkaar 
trekt en dan de klembouten onderin de veerpoten vastdraait. Op deze manier heb ik 
een millimeter ruimte gekregen en draait alles vrij.
Daarna de remmen weer gemonteerd en opgepompt en hij remt weer als een 
zonnetje. Omdat ik pas nieuwe remblokken gemonteerd had heb ik deze niet 
vervangen.

Echter binnen 14 dagen waren de remschijven net zo rood als mijn fiets…Het is wel 
makkelijk weg te poetsen. Aan de gang dus met “Nevr Dull”of iets dergelijks. Pas wel 
op dat je niet op je remvlak komt.


