
Handleiding 

Installatie Rotarywiel

Inleiding

Het Rotarywiel is ontworpen voor het installeren in
het achterwiel van de gebruikelijke fietsen voor 
volwassenen. 

De buitendiameter van het Rotarywiel is 56 cm, de
binnendiameter is 11 cm. Het wiel past in fietsen 
met maat 28'' of 26'' en houdt rekening met de 
meeste spaakindelingen, trommelremmen en zo 
voort. Ook jasbeschermers zijn in principe geen 
beletsel. Als deze niet doorzichtig zijn is het 
Rotarywiel natuurlijk minder goed te zien. In dat 
geval kan je eventueel de jasbeschermers 
weghalen.

Als de buitendiameter iets (ca 1 cm) te groot is, 
kan je met een schaar wat van de tanden van het 
tandwiel afknippen. Zie afbeelding 1.

Als de binnendiameter (iets) te klein is, kan je het 
Rotary wiel in het voorwiel installeren. Als dit ook 
niet mogelijk is kan je het spaakdeel van het 
Rotarywiel eruit knippen en monteren. Zie 
afbeelding 2.

In overige gevallen waarin het wiel niet past op de 
spaken kan je eenvoudig zelf passende gaten in 
het wiel maken.

Installeren

Het wiel kan het beste worden geïnstalleerd vanaf 
de zijde waar de minste obstakels zijn, zoals 
schijfrem, kettingkast of versnelling.

De spaken van een fietswiel lopen afwisselend 
naar de links en rechts van de as, daartussen 
ontstaat dus middenruimte. Zie afbeelding 3. 
Hierin zit straks het Rotarywiel.

Afbeelding 2
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Afbeelding 3



Het Rotarywiel kan met de klok mee of tegen de 
klok in worden ingebouwd. Kies één (installatie) 
richting. 

Zoek een grote spaakopening zonder obstakels in 
de installatierichting. Zie afbeelding 4.

Pak het Rotary wiel aan één kant van de radiale 
snede (de opening in de rand) en draai het 
Rotarywiel tussen de spaken (Zie afbeelding 5) 
totdat het (weer) één geheel vormt (360 graden). 
Maak het vast met kabelbinders (tie-wraps) (van 
2,5 mm breed en 100 mm lang) aan 4 spaken. 
(Zie afbeelding 6)

De sluiting van de kabelbinder liefst aan de 
binnenkant, trek de kabelbinders nog niet strak 
aan. Monteer de binders symmetrisch verdeeld 
over het wiel. Maak met een 5e binder de opening 
in de rand van het Rotarywiel dicht. (Zie 
afbeelding 7) Trek nu alle binders strak aan. (zie 
afbeeldingen 8 en 9)
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