Instrukcja montażu kosza
przedniego do Polki
Bagażówki
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Jeśli zamówiłeś Polkę Bagażówkę w wariancie Hrabia, wraz z przesyłką z rowerem otrzymałeś
opakowanie zawierające przedni kosz. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak należy poprawnie zamontować
kosz.

(1) Miejsce montażu słupków wspierających koszyk przedni do uchwytów w koszyku przy pomocy
śruby i nakrętki mocującej.
(2) Hamulec przedni montowany do widelca przedniego przy użyciu długiej śruby mocującej.
(3) Haki widelca przedniego, w których umieszcza się oś przedniej piasty. Na oś przedniej piasty
nakłada się następnie końcówkę słupka wspierającego koszyk przedni i nakrętkę.
Potrzebne narzędzia


Klucz imbusowy 4mm



Klucz imbusowy 5mm



Klucz płaski 8



Klucz płaski 15

Czynności do wykonania
1. Umieść przednie koło w hakach widelca przedniego (3) i ustaw rower w stabilnej pozycji, np.
opierając go o nóżkę.
2. Zdemontuj całkowicie nakrętki na osi piasty przedniej przy hakach widelca przedniego (3).
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3. Zamontuj obydwa słupki wspierające koszyk przedni do uchwytów w koszyku przednim:


Przełóż śruby przez małe otwory w słupkach i w uchwytach mocujących w koszyku (1).
Główka śruby powinna znajdować się na zewnątrz, a gwint i końcówka śruby od strony koła,



Nakręć nakrętki na śruby montujące słupki do koszyka od strony koła i zablokuj ją kluczem
płaskim 8,



Przykręć śrubę kluczem imbusowym 4mm z momentem siły ok. 10 Nm, trzymając
jednocześnie zablokowaną nakrętkę.

4. Odłącz całkowicie hamulec przedni od widelca (1) używając klucza imbusowego 5 mm - odkręć
nakrętkę wystającą z tylnej strony widelca, a następnie wyciągnij cały mechanizm hamulcowy
wraz ze śrubą mocującą z widelca.
5. Zdejmij dwie podkładki dystansujące ze śruby mocującej hamulec przedni.
6. Nałóż końcówki koszyka przedniego na oś przedniej piasty (3), trzymając jednocześnie koszyk, a
następnie nałóż nakrętki na oś piasty przedniej i lekko przykręć je ręką.
7. Przełóż śrubę mocującą hamulec przedni kolejno przez:


Metalowy wysięgnik koszyka przedniego,



Uchwyt mocujący błotnik przedni,



Dwie nakrętki dystansujące,



Otwór w widelcu przednim.

8. Zamontuj z powrotem hamulec przedni (1). W tym celu nakręć nakrętkę z tylnej strony widelca
na śrubę mocującą hamulec przedni, a następnie przykręć ją kluczem imbusowym 5mm z
momentem siły 12 Nm. Odległość obydwu klocków hamulcowych od obręczy koła powinna być
równa.
9. Przykręć nakrętki na osi przedniej piasty kluczem płaskim 15 z momentem siły 28 Nm.
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