
Návod na instalaci úchyt

Obsah balení: 
A. RAM úchyt na víčko nádrže, 1ks  
B. RAM 1“ kulový čep, 1ks   
C. Šroub pro uchycení čepu k úchytu, 1ks  
D. Matka pro uchycení čepu, 1ks  
E. Podložka pro šroub pro kulový čep, 1ks 
F. Šrouby M6-1,0 X 25 mm, 3 ks  
G. Šrouby M5-0,8 x 16 mm, 3 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavení úchytu a kulového čepu: 
 

 

 

 

 

 
 

Montážní postup: 
- Přiložte montážní objímku úchytu na víčko nádrže motocyklu tak, aby čep byl umístěn symetricky

viděli originální šrouby, které je nutné vyšroubovat
- Na nádrži mohou být použity šrouby různých délek. Je důležité

než které použijete pro montáž úchytu!
- Po odšroubování šroubů opětovně přiložte úchyt a pomocí dodaných šroubů a podložek dodaných v

přišroubujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučené použití šroubů: 

A. Honda:   Šrouby M6

B. KTM:   Šrouby M5

C. Yamaha a Victory Šrouby M5

D. Suzuki a Victory  Šrouby M5

H. Suzuki SV650  Šroub M5-
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úchytu na víčko nádrže motocyklů Honda, Suzuki, KTM, 

Yamaha a Victory 

   H. Šrouby M5-0,8 x 20 mm
   J. Šrouby M5-0,8 x 25 mm, 3
   K. Šrouby M5-0,8 x 35 mm, 3
   L.  Šrouby M5-0,8 x 45 mm, 
   M.  Podložka M6, 3 ks 
   N. Podložka M5, 4 ks 

iložte montážní objímku úchytu na víčko nádrže motocyklu tak, aby čep byl umístěn symetricky
viděli originální šrouby, které je nutné vyšroubovat. ( viz. obrázek dole) 
Na nádrži mohou být použity šrouby různých délek. Je důležité, aby vyjmuté originální šrouby byly o cca. 

áž úchytu! 
šroubů opětovně přiložte úchyt a pomocí dodaných šroubů a podložek dodaných v

M6-1,0 X 25 mm, 3 ks  

Šrouby M5-0,8 x 45 mm, 4 ks 

Šrouby M5-0,8 x 25 mm, 3 ks 

Šrouby M5-0,8 x 35 mm, 3 ks 

-0,8 x 16 mm-1 ks, šroub M5-0,8 x 20 mm-1 ks, šroub M5-0,8 x 25 mm
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Honda, Suzuki, KTM, 

0,8 x 20 mm, 3 ks 
0,8 x 25 mm, 3 ks 
0,8 x 35 mm, 3 ks 
0,8 x 45 mm, 4 ks 

iložte montážní objímku úchytu na víčko nádrže motocyklu tak, aby čep byl umístěn symetricky  a otvory v úchytu jste 

aby vyjmuté originální šrouby byly o cca. 12mm kratší, 

šroubů opětovně přiložte úchyt a pomocí dodaných šroubů a podložek dodaných v balení úchyt 

0,8 x 25 mm- 1 ks 
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