
5 x Gevindforlænger / -bøsning

5 x Gevindstifter med indv. sekskant

5 x Buttonhead skruer M8x50

10 x Rustfri fjederskiver

10 x Rustfri topmøtrik M8

Valgfrit Ekstratilbehør:

- Fælgspacer / Afstandsring (Varenr.: AS01219)

- Dæk 130/70-10 (F.eks. Heidenau K62 - Varenr.: 05645163)

- Slange til dæk (Varenr.: 999300001)

- Fælge

5X         5X         5X          10X          10X

MONTERINGSVEJLEDNING:
”PRO” BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

MONTERINGSSÆT INDEHOLDER FØLGENDE DELE:



TRIN 2:

TRIN 1:
Dæk og fælge afmonteres

- De 5 møtrikker løsnes og fælge med dæk tages af bremsetromlen!

- Bremsetromlen skal ikke tages af køretøjet

Fælgspaceren monteres

- Afstandsringen monteres, mellem de to fælgdele, med de 5 buttonhead skruer M8x50

- De 5 bolthuller, i den inderste fælgdel, bores op til 12mm, så de kan monteres
  på de 5 gevindforlængere

Fælgen set fra indvendig side.



VIGTIGT: For at opnå den bedste sikkerhed bør 

de 5 gevindforlængere sikres med f.eks. Loctite 

gevindsikring (Varenr.: HL1370557)

Gevindforlænger / -bøsning monteres på bremsetromlen

TRIN 3:



- De 5 gevindforlængere / -bøsninger fastspændes med 9Nm (Benyt momentnøgle til dette)

Dette gøres nemmest med den medleverede bolt og møtrik, som danner kontraskrue
(se billede herunder) og spændes med 9Nm
Derefter løsnes denne kontraskrue igen

Trin 3 gentages på alle 5 bolte på bremsetromlen

TRIN 3_2:



De 5 gevindstifter fastspændes med 9Nm (Benyt momentnøgle med unbracho top til dette)

VIGTIGT: Også her bør gevindstifterne sikres med f.eks. Loctite gevindsikring
(Varenr.: HL1370557)

Gevindstifterne, med indv. sekskant, skrues i gevindforlængerne / -bøsningerne

TRIN 4:



TRIN 5:
De færdige brede fælge, med fælgspacer og dæk, kan nu monteres på bremsetromlen

- Det er muligt at vinklen på de 5 bolte, efter fremstillingstolerancen, ikke er helt korrekt. 
Denne fejlstilling kan nemt rettes ved lette hammerslag med en gummi- eller plastikhammer 
indtil fælgene let glider ind over gevindforlængerne / -bøsningerne
 



TRIN 6:
Fjederskiver monteres på de 5 gevindstifter

Herefter monteres topmøtrikkerne på gevindstifterne og fastspændes med en momentnøgle til 
moment på 14 Nm

TIP:
Også her bør topmøtrikkerne
sikres med F.eks. Loctite 
gevindsikring



Du ønskes god fornøjelse med dine ”nye” brede fælge 

KYLE.DK

Lupinvej 5

9500 Hobro

Tlf.: +4561333123

info@kyle.dk

Montering af brede fælg og dæk på Ape50 er ikke typegodkendt

ANBEFALING

Ved montering af brede fælge og dæk på Ape50 opnås forbedrede køreegenskaber

HENSTILLING

TRIN 7:

Gentag processen fra de forrige sider (Trin 1 til Trin 6) ved det andet hjul og nyd resultatet


