
Satsen innehåller följande delar:
1.  Breddningsadapter 2 st
2.  Hjulaxel förlängd 2 st
3.  Spårring SGA 12 2 st
     Bromstapp lång 2 st
     ( se baksidan )
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Genom att byta hjulaxeln och montera
en adapter flyttas hjulet ut 20 mm.

Ta först bort den gamla hjulaxeln:
- Lossa täckpluggen (4).
- Lossa spårringen (3).
  OBS! Till detta krävs krävs special-
  verktyg, spårringstång.
- Dra ut hjulaxeln.

Montera adaptern enl. följande:
- Placera adaptern på hjulnavets insida
  så att tapparna på hjulnavet (a) passar
  i adapterns urtag, se fig. 2.
- För hjulaxel genom adaptern (1) och
  hjulnavet (5)
  Vid behov knacka lätt på hjulaxeln.
- Montera spårringen (3) så att hjulaxeln
  låses.
  OBS! Kontrollera att spårringen
  sitter korrekt i spåret på hjulaxeln.
- Kontrollera att hjulaxeln är låst genom
  att knacka lätt på hjulaxelns utsida.
- Sätt tillbaka täckpluggen (4).

Vänd för montering av förlängd
bromstapp.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

OBSERVERA!
Vid montering av spårringar är det mycket
viktigt att dessa behandlas riktigt.
Om spårringen öppnas för mycket kan den
deformeras och låser därefter inte korrekt.
Defekta spårringar måste bytas.
se fig. 3
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När hjulbreddningssats har monterats
bör även parkeringsbromsens broms-
tapp bytas till den längre varianten.

Ta bort den befintliga bromstappen (a)
genom att lossa skruven (c).
Montera den långa bromstappen (b)
med samma skruv på motsvarande
sätt.
Dra till skruven ordentligt.

OBS!
Prova bromsfunktionen efter
montering.
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