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van M10x1,25x70 (pos.4) en het rondsel Ø10 (pos.3) Bevestig de montageplak onderaan het motor-
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van M10x1,25x70 (pos.4) en het rondsel Ø10 (pos.3) Bevestig de montageplak onderaan het motor-
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Pos Aantal Pos Aantal
1 1 7 1
2 1 8 2
3 4 9 2
4 2 10 1
5 1 11 1
6 2 12 1

13 1

Ø22x4mm

Rondsel Din 125 M8

Alu - montagebus Lengte 35mm

Din 933 M8x1,25x30
Bout Din 912 M10x1,25x70 Montageplak Montageplak rechts

Lengte 45mm

Alu - vulbus Ø21x6mm
Bout

Rondsel Din 125 M10 Bout

Alu - montagebus Lengte 55mm Alu - vulbus

Montageplak links
Omschrijving Benaming Omschrijving
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met de alu montagebus (pos.12 -> L=35mm) de bout van M10x1,5x60 (pos.13) en rondsel Ø10 (pos.3)

ALLE BOUTEN MOETEN MET EEN BORGMIDDEL GEMONTEERD WORDEN.  TYPE LOCTITE MATIGE STERKTE
RESPECTEER STEEDS DE AANHAALMOMENTEN VAN DE CONSTRUCTEUR

Valdop

 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van het borgmiddel door de monteur en de eventuele schade die daaruit zou voortvloeien.
 De aanwezigheid van de bijgeleverde onderdelen en hun goede staat werd geverifieerd bij levering aan het verkooppunt.
 Klachten hieromtrent dienen binnen de 24u. te worden ingediend op het verkooppunt met voorlegging van het aankoopbewijs.

Onderdelen lijst:

Benaming

www.crashprotectors.com

Hermonteer de linker zijflank, en bevestig valblok links (pos.6) op de montageplak in combinatie
met de alu montagebus (pos.5 -> L=55mm) de bout van M10x1,5x80 (pos.7) en rondsel Ø10 (pos.3)

 Een doelmatig gebruik van de valblokken is enkel mogelijk indien de hierna beschreven montagevoorschriften nauwgezet worden nageleefd.  De fabrikant kan
 op geen enkel ogenblik aansprakelijk  gesteld worden ingeval de montage niet is uitgevoerd zoals voorgeschreven. De montage mag enkel uitgevoerd worden
 door vaklui die een opleiding mechanica met vrucht hebben voleindigd. De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld bij eventuele
 montagefouten, noch bij opgelopen schade aan de motorfiets, het motorblok of enig enkel onderdeel ervan, voortvloeiend uit een valpartij.
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Monteer montageplak links (pos.1) in combinatie met de vulbus Ø21x6 (pos.2) samen met de bout

Demonteer de zijflanken.

Demonteer langs de linkerzijde de originele ophangbout van het motorblok (M10x1.25x50)
 -> zie foto 1

Bout Din 912 M10x1,5x60

blok met de bout van M8x1,25x30 (pos.9) en het rondsel Ø8 (pos.8) -> zie foto 1

Monteer montageplak rechts (pos.10) in combinatie met de vulbus Ø22x4 (pos.11) samen met de bout

blok met de bout van M8x1,25x30 (pos.9) en het rondsel Ø8 (pos.8) -> zie foto 2

Hermonteer de rechter zijflank, en bevestig valblok rechts (pos.6) op de montageplak in combinatie

 -> zie foto 2
Demonteer langs de rechterzijde de originele ophangbout van het motorblok (M10x1.25x50)

Din 912 M10x1,5x80Montageplak
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LINKER ZIJDE RECHTER ZIJDE
zie foto 1 zie foto 2
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foto 1                                                                                                                               foto 2

RESPECTEER STEEDS DE AANHAALMOMENTEN VAN DE CONSTRUCTEUR

 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van het borgmiddel door de monteur en de eventuele schade die daaruit zou voortvloeien.
 De aanwezigheid van de bijgeleverde onderdelen en hun goede staat werd geverifieerd bij levering aan het verkooppunt.
 Klachten hieromtrent dienen binnen de 24u. te worden ingediend op het verkooppunt met voorlegging van het aankoopbewijs.
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 Een doelmatig gebruik van de valblokken is enkel mogelijk indien de hierna beschreven montagevoorschriften nauwgezet worden nageleefd.  De fabrikant kan
 op geen enkel ogenblik aansprakelijk  gesteld worden ingeval de montage niet is uitgevoerd zoals voorgeschreven. De montage mag enkel uitgevoerd worden
 door vaklui die een opleiding mechanica met vrucht hebben voleindigd. De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld bij eventuele
 montagefouten, noch bij opgelopen schade aan de motorfiets, het motorblok of enig enkel onderdeel ervan, voortvloeiend uit een valpartij.
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