EVALUATIE VAN ARTIKEL NR. : 103323

Beschrijving van je artikel: Vouwfiets Tilt 500 fluo-oranje
Aankoopjaar: 2022
Staat van het artikel: Uitstekend
Beschrijving van de verkoper: Wil je regelmatig genieten van de voordelen van combimobiliteit? Combineer je Tilt 500 dan met een
ander vervoermiddel (auto, trein, camper ...).

Uitgevoerde
controlepunten

Wat moet je
controleren?

Hoe controleer je dit?

Urgentie

Vereiste

Gevalideerde
controlepunten

Stuur,
stuurpen
zitten goed
vast

Houd het wiel tegen en probeer het stuur te
draaien ten opzichte van de stuurpen, en
vervolgens de stuurpen ten opzichte van het
stuur.

-

Draaien niet.

ja

Zadel &
grepen

Zadelpen en
grepen zitten
goed vast

Probeer het zadel op de zadelpen te doen
draaien en probeer om de zadelpen in het
frame te doen draaien Voor de grepen: visuele
controle.

-

Draaien niet.

ja

Remsysteem

Staat van de
remmen

Remgrepen, remhoeven, remkabels voor en
achter controleren.

-

Remgrepen draaien niet. Visuele
controle

ja

Remsysteem

Staat van de
remmen

Remblokjes / -plaatjes of -schijven controleren.

-

Visuele controle, wiel wordt
geblokkeerd bij remmen.

ja

Transmissie

Ketting,
kettingbladen,
cranks,
pedalen

Cranks + pedalen zitten goed vast. Visuele
controle - aan de ketting trekken.

-

Ketting/kettingblad in goede
staat. Ketting is niet uitgerekt.
Cranks draaien niet.

ja

Derailleurs

Derailleurpad

Visuele controle, schakelen terwijl het
achterwiel draait

-

Derailleurpad uitgelijnd met de
kabel, schakelen ok.

ja

Derailleurs

Shifters

Schakelen terwijl het achterwiel draait

-

Shifters werken - schakelen ok.

ja

Frame

Staat van het
frame

Visuele controle, frame in goede staat.

-

Visuele controle

ja

Wielen

Wielen zitten
goed vast

De snelsluiting en aanspanning van de moer
controleren. Assen van de voor- en achternaaf

-

Aanspanning moer: het wiel
komt niet los De naven zijn
recht.

ja

Banden

Bandendruk

Perslucht

-

Oppompen > op de minimaal
toegelaten druk

ja

De fiets
opvouwen

De snelsluiting en aanspanning van de moer
controleren.

-

De fiets is gemakkelijk op te
vouwen, de bevestiging blijft
stevig zitten wanneer de fiets
opengevouwen is.

ja

Stuurinrichting

Vouwsysteem

Dit artikel kreeg het label 'Gecontroleerd artikel'
Gecontroleerd op 15 juni 2022 door

Met dit document erken je op de hoogte te zijn van eventuele problemen met het gecontroleerde artikel en neem je de verantwoordelijkheid ervoor op jou.
Er wordt ook benadrukt dat de controledienst de volledige veiligheid van het artikel niet meer kan garanderen na de controle als het artikel gebruikt blijft worden.

