Montagehandleiding gasdempers Triumph Spitfire (alle modellen)
-

1.
2.

Let op! Gasdempers staan onder hoge druk, dus nooit in boren of proberen te openen. Ook de glijstang
niet beschadigen met een tang o.i.d. !
De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van verkeerde montage
of gebruik van de gasdempers (bijgeleverde bouten/moeren kunnen metrisch of engelse draad zijn)

Monteer de bouten M8x25 aan de ondersteunen (zie figuur 1).
Monteer de bouten M6x25 aan de bovenste gasdemper-ogen (zie figuur 2), en zorg dat
het oog kan blijven draaien (Let op! dunne glijstang is de bovenzijde).

figuur 1 (ondersteun)
3.

Monteer de onderste steunen met de bouten M10x85 (horizontaal) aan de voorste
gaten in de chassisbalken (gaten indien noodzakelijk opruimen met een boor Ø 10,5 mm
om bitumen te verwijderen)(zie figuur 7 linkerzijde en figuur 9 rechterzijde).

figuur 7 (links onder)
4.
5.
6.

figuur 2 (bovenste bevestiging)

figuur 9 (rechts onder)

Monteer de dempers aan de ondersteun met de borgmoer, maar draai deze niet te vast,
zodat de montage-ogen kunnen blijven draaien (zie figuur 7 en 9).
Verwijder de bestaande motorkapsteun.
Monteer de bovenste bevestigingsogen aan de binnenkant van de motorkap in de
bovenste gaten met de bout naar buiten en draai deze goed vast. Zorg wel dat het oog
kan blijven draaien. De grotere ringen moeten tegen het plaatwerk aan liggen (zie figuur
5 en 6).
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figuur 5 (links boven)

figuur 6 (rechts boven)

7.

De bevestiging van de oude motorkapsteun moet ca. 5 tot 10 mm naar binnen gebogen
worden.
8. Bij sommige modellen moet u de bevestiging van de luchtslangen van het luchtfilter
verplaatsen.
9. Controleer bij het dichtdoen van de motorkap, dat het bovenste (rechter)
bevestigingsoog niet tegen de benzineleiding van de carburateur komt.
10. Stel indien nodig de motorkap af door deze iets naar voren te plaatsen, omdat de
dempers de kap, als deze dicht is, iets in de richting van de voorruit zullen drukken.
11. De motorkap kan nu door een persoon open en dicht worden gedaan, maar houd u de
motorkap bij het openen tegen tot hij in zijn geheel geopend is.
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