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Poděkování
Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Díky jeho použití pro jednotalířový převod se docílí zvýšení
jeho životnosti a Vaší zábavy na kole.

Balení
1x Hliníkový Bashguard
1x Návod na použití
Bez spojovacího materiálu – viz Upozornění níže
Technické parametry
Materiál:
Hliník
Hmotnost modelu pro: 30 zubů – cca 28,5g
32 zubů – cca 32,5g
34 zubů – cca 36,0g
36 zubů – cca 44,8g
Vhodné pro:
ISCG 05 design

Základní rozměry
30 zubů

32 zubů

34 zubů

36 zubů
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Doporučení:
Jelikož se různé modely a značky kol se liší ve vůli mezi talířem a přírubou, tak jsou naše modely
bashguardů dodávány bez spojovacího materiálu. Jako univerzální řešení doporučujeme šroub
s ultranízkou hlavou BN 1206 M6x12. Jinak dále dle postupu montáže.

Montáž:
1.

Pro určení jiného, než doporučeného spojovacího materiálu, je nutné nejprve změřit
vzdálenost mezi hlavou šroubu pro upevnění talíře k přírubě a přírubou pro Bashguard – viz
niže.

2.

S tloušťkou Bashguardu 5mm určíme zbytkovou vzdálenost mezi hlavou šroubu pro upevnění
talíře a plochou Bashguardu. Dle této zbytkové vzdálenosti pak určíme možné tvary a rozměry
hlav šroubů pro upevnění Bashguardu (šroub se zápustnou hlavou, s půlkulovou hlavou, s
vnitřním šestihranem atd.)

3.

Je vhodné nechat vůli cca 3mm mezi stěnou Bashguardu a hlavou šroubu pro upevnění talíře.

4.

Bashguard zasuneme mezi ozubený talíř a přírubu pro Bashguard a při správné orientaci talíře
mezi jeho jednotlivými rameny Bashguard připevníme zvolenými šrouby utahovacím
momentem dle specifikace Vašeho modelu kola.

5.

Při montáži je nutné dbát na orientaci, kdy podélná díra na Bashguardu by měla být blíže k
zadnímu kolu.

6.

Pokud to tvar ramen talíře neumožňuje, tak je nutné před montáží Bashguardu demontovat
kliky s talířem.
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Doporučení:
Jedná se o výrobek z hliníku, kvalitně opracovaného, kdy každý kus je individuálně kontrolován, ale i
tak se na některých kusech muže vyskytnout ostrá hrana nebo otřep po obrábění, proto doporučujeme
při montáži používat rukavice pro předejití jakémukoliv zbytečného zranění.
Dále před každou jízdou doporučujeme vizuální kontrolu Bashguardu, jestli se nevyskytuje viditelná
prasklina nebo velká deformace (ohyb) po jízdě, která by snižovala nebo omezovala ochrannou funkci
Bashguardu.
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Děkujeme, že jste zvolili výrobek REBEL Components od CS5 Engineering.
Kontakt:
REBEL Components:
www.rebelcomponents.com
https://www.facebook.com/rebelcomponents

CS5 Engineering:

www.cs5engineering.com
info@cs5engineering.com
https://www.facebook.com/CS5Engineering
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