Adapter bagażnika tylnego Crosso
do hamulców tarczowych

www.crosso.pl

Adapter for Crosso Racks with Disc Brake Rear Wheels
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1. Standardowe śruby mocujące lewą blaszkę montażową bagażnika (od
strony hamulca), zmień na śruby z płaskim łbem z zestawu tak, aby
nakrętki znalazły się na zewnątrz. fot. 1

1. Remove the 2 existing bolts from the bottom plate. Attach the bottom
plate with the bolts supplied in the adapter kit. The nuts should be
installed from the outer side. This is illustrated in pic. 1

2. Prawą blaszkę montażową bagażnika (od strony łańcucha) przykręć do
ramy standardową śrubą (tą, którą otrzymałeś z bagażnikiem).

2. Install the right side bottom plate to the bike frame using the bolt
provided with the rack.

3. Pomiędzy lewą blaszkę, a nagwintowany otwór w ramie podłóż tulejkę
(przy tej czynności należy rozciągnąć bagażnik). fot. 2

3. Install the adapter bushing between the left bottom plate and the
threaded hole in the bike frame. If you need to widen the rack to accomplish this, don't be afraid, the rack was designed to stand this. See pic. 2

4. Przykręć bagażnik za pomocą długiej śruby z łbem imbusowym, wystający koniec skontruj nakrętką. fot. 3
Po zamocowaniu adaptera bagażnik będzie asymetryczny do osi roweru.
Nie wpływa to na komfort jazdy, ani wytrzymałość konstrukcji. Nie ma
potrzeby podkładania tulei z prawej strony bagażnika.

4. Install the rack with the long bolt from the adapter set and lock by the
nut behind the frame as shown in fig. 3

Adapter przeznaczony jest wyłącznie do użytku z bagażnikiem Crosso.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
używania adaptera z innymi bagażnikami.

Note: The rack may appear to be asymmetric after using the adapter carrier.
It will not affect the riding comfort or mechanical durability. It's unnecessary to use the bushing on the second side. This adapter is made for the
Crosso rack. We do not guarantee compatibility or a perfect fit with racks
from other manufacturers.
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