
ART.064 – REDUKCE PRO ZADNÍ NOSI� NA KOLA S KOTOU�OVOU BRZDOU 

Použití: Tato redukce umož�uje montáž zadního nosi�e i na ta kola, kde tomu brání rozm�rný t�men 
kotou�ových brzd. Redukce oddálí levou vzp�ru nosi�e natolik, že se s rezervou vyhne t�menu 
brzdy. Vzp�ry nosi�e je tedy nutné p�ibližn� o 2 až 3 cm roztáhnout.   Tento alternativní zp�sob 
uchycení zaru�uje p�i odborné montáži a dodržení montážního postupu dokonalé upnutí nosi�e 
k rámu kola. Za jakékoli poškození vzniklé neodbornou montáží, firma Sport Arsenal neru�í. 

Upozorn�ní: Tento výrobek nezaru�uje montáž na celoodpružená kola.  

Zatížitelnost: max. 25 kg  nákladu na zadním nosi�i. 

Montáž nosi�e s využitím redukce:   
1. Roztáhn�te vzp�ry nosi�e p�ibližn� o 2 až 3 cm na vnit�ní rozte� 15 až 16 cm.  
2. Povolte rychloupínací šroub zadního kola. 
3. Nasa�te redukci na levou patku pod rychloupínací šroub a p�idejte p�ípadn� ješt�

podložku. 
4. Vyst�e�te otvor ve vále�ku s podložkou a se závitem v patce. 
5. P�iložte nosi� a p�ichy�te jej  p�iloženým šroubem M5x35 skrze vále�ek v redukci k závitu 

v patce (p�i použití podložky je nutný šroub M5x40). 
6. Lehce p�išroubujte i pravou vzp�ru nosi�e standardním zp�sobem šroubem dodávaným k 

nosi�i. 
7. Dv�ma p�iloženými šrouby p�ichy�te horní �ást nosi�e do p�íslušných závit� ve vzp�rách 

nebo otvor� v objímkách, �i otvoru v m�stku  podle zvoleného zp�sobu uchycení a 
dotáhn�te pouze tak, aby bylo možno doladit sklon celého nosi�e. 

8. Vyrovnejte celý nosi� tak, aby byla horní nákladová plocha vodorovn� nebo mírn�
sklon�na do sm�ru a dotáhn�te všechny šrouby, tak aby byly objímky pevn� fixovány 
ke vzp�rám vidlice!

Seznam díl� v balení redukce: 
• T�lo redukce 
• Podložka 5mm 
• Šroub M5x35 
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