
Montážní návod nosič kol 

MULTIPA



Transportní obal



Po vybalení s transportního obalu

Hlavní část nosiče

Světelná rampa

Tři příbalové sáčky s montážním materiálem

Návod



Montážní materiál po vybalení



Příbalový materiál detailně



Postup montáže bod 1.

Připravte si k montáži držáky zadního čela 
(vložte šrouby M6, dle obrázku)

Přiloženými čtyřmi vruty držáky přišroubujte 
na světelnou rampu ze zadní strany

Takto připravenou světelnou rampu 
přišroubujte křídlovými matkami k hlavnímu 
dílu nosiče.



Foto k postupu montáže bod 1.



Postup montáže bod 2.

Připravíme si díly potřebné k montáži oblouku

Vnější držáky oblouku přišroubujeme k 
hlavnímu dílu nosiče (každý dvěma šrouby M6 
se samosvornými matkami) konce šroubů 
osadíme plastovými krytkami

Poté vložíme oblouk a jemně dotáhneme 
plastovými růžicemi. Zuby musí sednout do 
sebe (pozor dotahovat s citem)



Foto k postupu montáže bod 2.



Nosič s zadní rampou a obloukem



Postup montáže bod 3.

Gumovým kladívkem naklepneme koncovky 
lyžin pro kola

Nainstalujeme držáky rámů kol na oblouk

Zamykací růžice osadíme klíči

Hlavu nosiče osadíme klíčem

Kabeláž elektroinstalace dovedeme k hlavě 
nosiče (nosič je osazen zástrčkou 13-pin)

Odstraníme ochranné převozové igelity se 
světel



Foto k postupu montáže bod 3.



Foto k postupu montáže bod 3.



Finální nosič, doba montáže cca 30 min.



Seřízení šroubu přítlaku v hlavě

Nosič je na kouli TZ přitláčen seřizovací maticí v 
hlavě nosiče
Nasazuje se na suchou a odmaštěnou kouli TZ
Přítlak musí odpovídat takové síle, aby páka 
přítlaku šla domáčknout do finální pozice a 
uzamknout
Nosič se na kouli nesmí otáčet okolo podélné osy
Sílů přítlaku při prvním použití musíme nastavit 
(každá koule u TZ je jinak opotřebená)
Otáčením matice ve směru hodinových ručiček 
tlak povolujeme, otáčením proti směru tlak 
přítlaku na kouli zvyšujeme



Seřízení šroubu přítlaku v hlavě



Nasazení nosiče na TZ na vozidle

Levou rukou uchopíme za střední lyžinu, 
pravou za páku přítlaku, tuto zvedneme do 
horní polohy

Nasadíme na kouli TZ a páku stlačíme do 
mezní polohy

Pokud je nosič volný v podélné ose upravíme 
přítlak pomocí matice v hlavě

Při sejímání nosiče postup opakujeme 
obráceně. Matici již máme pro příští použití 
sežízenou.



Nasazení nosiče na TZ na vozidle



Nasazení nosiče na TZ na vozidle



Nasazení nosiče na TZ na vozidle


