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 Montering af slangen

Anvend en hobbykniv eller lignende til at skære slangen.

* Vær sikker på at du håndterer hobbykniven sikkert og korrekt iht. 

instruktionerne, som følger med hobbykniven.

* Der henvises til den medfølgende manual ved brug af TL-BH62.

90 grader

1. Før slangen igennem forbindelsesbolten og oliven som vist på billedet.

Skåret ende

Oliven

Forbindelsesbolt

Slange

Isætningsretning

Kom smøremiddel på 

olivens yderside.

Oliven

Kvalitetsfedt

Dæksel

Forbind dækslet med 

forbindelsesbolten på 

bremsegrebet.

2. For at kontrollere at slangens ende sidder sikkert på bunden af kalibernes og bremsegrebets slangemontering, skal du lave et 

mærke på slangen inde, som vist på billedet. 

(Retningsgivende, bør længden af slangen inden i monteringen være ca. 11 eller 14 mm, målt fra slangens skårede ende.)

< Ved bremsegrebets ende >

Modelnr. Længde Type

SM-BH90-SB 11 mm Banjo-type

SM-BH90-SS 11 mm Lige type

SM-BH59 14 mm Lige type

SM-BH59-A 11 mm Lige type

SM-BH80 14 mm Banjo-type

Mærke Mærke

< Ved kaliberenden >

Modelnr. Længde Type

SM-BH90-SS 11 mm Lige type

SM-BH59 14 mm Lige type

SM-BH59-A 11 mm Lige type

Mærke
Mærke
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3. Anvend en genstand, såsom en nål, til at glatte indersiden af den skårne 

ende af slangen, og installer derefter indsatsen til forbindelsesdel. Forbind 

slangen med TL-BH61 som vist på billedet, og fastgør TL-BH61 i en skruestik. 

Anvend derefter en hammer eller lignende værktøj til at banke indsatsen til 

forbindelsesdelen på indtil bunden på indsatsen til forbindelsesdelen berør 

slangens ende. Hvis slangens ende ikke berør bunden af indsatsen til 

forbindelsesdelen, kan slangen blive frakoblet eller der kan forekomme 

lækage af væske.

Slange

Oliven

Skruestik

TL-BH61

Indsats til 
forbindelsesdel

Indsats til 
forbindelsesdel

Slange

SM-BH90 : 1 mm

SM-BH59 / BH80(YM-BH81) : 4 mm

4. Når du har kontrolleret, at olivenstykket sidder som vist på illustrationen, 

skal du smøre fedt på samleboltenes gevind og dernæst fastgøre slangen til 

bremsegrebet som vist på illustrationen.

Modelnr. Længde Farve

SM-BH90 11,2 mm Sølvfarvet

SM-BH59 / 80 13,2 mm Guld

YM-BH81 13,2 mm Sølvfarvet

SM-BH90 : 2 mm

SM-BH59 / BH80(YM-BH81) : 5 mm

OlivenSlange

Indsats til 
forbindelsesdel

Lad ikke slangen blive bøjet.

Vær sikker på at kaliberne og grebene er positioneret som vist på billederne.

< Til venstre greb > < Til højre greb >

5. Mens du trykker på bremseslangen skal du stramme forbindelsesbolten.

< Ved bremsegrebets ende >

Tilspændingsmoment: 
5 - 7 Nm

8 mm topnøgle

Forbindelsesbolt


