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NL . SHOCKBLADE

Het dirtboard is een licht spatbord, dat bij alle weersomstandigheden maximale bescherming biedt. De flexibele softspoilers houden regen en vuil ook bij een extreme 
bodemgesteldheid betrouwbaar tegen. Om een optimale functie te verzekeren, dient u de montage-instructies in acht te nemen.
Montage van de conus
De binnenzijde van de binnenbalhoofdbuis moet voor de montage van de adapter vetvrij en schoon zijn. Indien nodig dient u de binnenbalhoofdbuis vanaf de onderkant te reinigen.
1. Kies het grootst mogelijke spreidconuspaar  1a  - 1e  dat in de stuurbuis past. Monteer de adapter  3a  of  3b  op het spreidconuspaar  1a  - 1e  en bevestig deze met de schroef  4  en 
moer  2 . De adapter  3a  dient hierbij voor monta ge aan smalle vorkkronen, terwijl adapter  3b  voor brede vorkkronen bedoeld is.
2. Draai de schroef 4  zo aan, dat de eenheid nog met lichte druk in de binnen balhoofdbuis kan worden geschoven.
3. Lijn de adapter parallel aan de rijbaan uit en let erop dat de pijl op de adapter 3a  of  3b hierbij in de rijrichting wijst.
4. Trek schroef 4  stevig aan.
Montage van het dirtboard
Schuif het dirtboard vooraan op de adapter, tot het vastklikt. Houd hierbij de quick-releaseknop 5  ingedrukt.
Afnemen van het dirtboard
Om het dirtboard af te nemen, houdt u de quick-releaseknop 5   ingedrukt en trekt u het dirtboard naar voren van de adapter. De adapter blijft vast in de balhoofdbuis gemonteerd.
Veiligheidsinstructie
Controleer regelmatig de vaste zitting van de adapter. Verzeker u ervan dat er ook in volledig ingeveerde toestand nog voldoende ruimte tussen dirtboard 
en band of tussen dirtboard en vorkkroon/booster is.

Konus · cone diameter 1  ¬  15  -  19  mm
Konus · cone diameter 2  ¬  19  -  23 mm 
Konus · cone diameter 3  ¬  23 -  27 mm
Konus · cone diameter 4 ¬  27 -  31  mm
Konus · cone diameter 5 ¬  31 - 35 mm 
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Zorg s.v.p. voor een 
minimale afstand 
tussen band en 
spatbord, bij volledig 
ingedrukte vering.
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ATTENTIE

Gewicht | 101 g 

Wielmaat | 26"+27.5" 

Bandbreedte | 3.0"  
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NL. X-BLADE

Veilige bevestiging met Quick-Release Power-Strap. Dubbel scharnier voor individuele aanpassing. 

4 
NM

MAX.Ø
ZADELBUIS
35 mm


