
Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer.
(Danish)

Monteringsmetode
Disse serviceanvisninger indeholder information om
montering af adapteren på forgaflen og stellet. Se
serviceanvisningerne for bremserne angående detaljer
om, hvordan adapteren fastgøres på caliperne. Anvend
de ekstra bolte til at fastgøre adapteren.

■ Hvordan adapteren og
fastspændingsboltene forhindres i at
løsne sig
Enten en metode med hætte eller med trådring kan
anvendes til at forhindre bolten i at dreje.  Anvend den
af metoderne, som er egnet til forgaflen og stellet.

<Metode med trådring>
Hvis bolt ➀ forsøger at arbejde sig løs
(drejning mod uret), lægges der via wiren
pres på, så bolt ➁ drejes i tilspænde-
retning (med uret). Bolt ➁ kan dog ikke
dreje yderligere i tilspænde-retning.
Derfor forhindres bolt ➀ i at dreje i løsne-
retning, da den er forbundet via wiren.
Hvis den ene af bolte forsøger at arbejde
sig løs, bliver der lagt pres på den anden bolt til at dreje
sig i tilspænde-retning. På den måde forhindrer dette
wiresystem, at bolte løsner sig.

<Metode med hætte>
Se diagrammet til højre.
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Teknisk serviceanvisninger

Montering af adapteren 
til rotorerne.

■ Tilspændingsmoment
• fastspændingsbolte

til forbindelsesdel

• caliper-
fastspændingsbolte

6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}

6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}

Generelle sikkerhedsoplysninger SI-0006B

ADVARSEL
• 203 mm-rotoren har en stor bremsekraft. Sørg for, at du har en fuldstændig fornemmelse for bremseegenskaberne, inden du bruger

bremserne.
• 180 mm-rotoren har en større bremsekraft end 160 mm-rotoren. Sørg for, at du har en fuldstændig fornemmelse af bremseevnerne,

inden du bruger bremserne.

Bemærk
• 203 mm-rotoren og 180 mm-rotoren har en større diameter og en større runding end 160 mm- og 170 mm-rotorerne til cross-country

kørsel. Derfor kan de komme til at røre ved bremseklodserne.


