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GSG
U L T I M A T E  C L I M B I N G

Pyörätelojen asennus

Ainoastaan koulutetun asentajan tulee suorittaa tämä tehtävä.  
Tee riskien arviointi oman ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi. 

Telat toimitetaan kahdella lavalla. Tarkista sivuohjureiden merkinnöistä sarjanumero, 
rengaskoko ja -malli. On tärkeää, että käytät vain sinun renkaillesi tarkoitettuja teloja.

Aja konetta eteenpäin
Syötä köysi renkaan keskikohdan 
yli ja aseta ylimääräinen mitta 
renkaan alle työntämällä  
se mahdollisimman  
tiukasti paikoilleen.

Aja konetta eteenpäin niin, että 
pyörät ajavat alle jäävän köyden yli 
vetäen telan renkaalle.

Levitä tela
Levitä tela telakengät 
ylöspäin. Käytä laadukasta, 
vahvaa hihnaa tai köyttä, 
kuten Ø20 mm  nailonköyttä  
ja kiinnitä se viimeisen 
telakengän keskelle.

TELAN KIRISTÄMINEN: Riippuen siitä, asennetaanko tela uudelle vai kuluneelle renkaalle,  
voit mahdllisesti joutua poistamaan ynden telankengän saavuttaaksesi riittävän kireyden.

LISÄÄ TIETOA 
TELASTA SIVULLA 27

VAIHE 2

VALITSE OIKEA TELAKIRISTIN

VAIHE 1

QTT402 
GSG-pyörätelalle 
Kiristimessä 
on nastat jotka 
asetetaan 
sivulenkkeihin.

Tässä vaiheessa 
köysi tai hihna 
voidaan poistaa.

QTT401 
TXSG-pyörätelalle 
Kiristimessä on 
pidemmät jalat, 
jotka ylettyvät  
telan jatkeiden yli 
ja se asetetaan 
sivulenkkeihin 
telakenkien välissä.
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GSG
U L T I M A T E  C L I M B I N G

Pyörätelojen asennus

Aseta asennusniitit paikoilleen

Kun tela on renkaalla, aseta asennusniitit paikoilleen.

VAIHE 3

Aseta kaksi telakiristintä paikoilleen

Asennusniitit voidaan nyt poistaa, jotta viimeiselle telakengälle jää tilaa liikkua.

HUOM: Kiristystyökalun käytössä tarvitaan 3/4” räikkäväännin ja 38 mm hylsy. Varmista, että kiristintyökalu on 
asennettu oikein ja turvallisesti teloille ennen käyttöä. Jos mukana on toimitettu sokkaliittimet, niiden pitää olla 

kiinnitettynä kiristystyökaluun, jottei se pääse irtoamaan kiristämisen aikana.

QTT402QTT401

VAIHE 4



! !

43

Pyörätelojen asennus

Telan liitoslenkkien asentaminen

VAIHE 5

Varmista oikea kireys ja rengaspaine

Jos telat ovat liian löysällä, ne saattavat pudota pois paikoiltaan.

HUOM: Jos telat asennetaan väärin, ne saattavat vahingoittaa rengasta.  
Renkaissa on oltava oikea rengaspaine - tarkista valmistajan suositusarvot.

Nämä lenkit tulee asentaa vastakkaisille puolelle telaa,  
äätylenkki rengasta kohti ja urospuoli ulkopuolelle.

QTT402QTT401


