
QTT401 
Till TXSG-band  
som har förlängda 
gafflar och passar 
till bandplattornas 
breddning. 
Gafflarnas klor 
placeras runt 
länkarna mellan 
plattorna.
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U L T I M A T E  C L I M B I N G

Varje band levereras på två pallar. Kontrollera serienumret, däckstorlek och däcktyp på 
bandets identifikationsplattor. Det är viktigt att rätt band används för just dina däck.

ATT SPÄNNA BANDET:  Det kan vara nödvändigt att ta bort en bandplatta för att på rätt spänning. 
Detta kan bero på om bandet monteras på nya eller slitna däck.

Denna uppgift bör utföras av en erfaren förare.  
Gör en riskanalys för att säkerställa säkerheten för dig själv och andra.! !

Montering av hjulband

Kör maskinen framåt

Lägg repet längst med mitten 
av däcket och tryck in resten 
av repet under däcket.

Kör maskinen framåt så att 
däcket klämmer fast repet 
under sig och drar bandet 
på plats.

Lägg ut bandet

Lägg ut bandet med utsidan 
uppåt. Använd ett starkt rep 
eller spännband och fäst det 
i mitten av sista bandplattan.

STEG 1 STEG 2

VÄLJ SPÄNNARE SE SIDA 27
för mer bandinformation

QTT402 
Till Grouzer 
Super Grip-band  
som har pinnar 
som placeras i 
länksystemet. 
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Sätt i monteringsbyglarna

När bandet är på plats på däcket, sätt i monteringsbyglarna.

STEG 3

Applicera bandspännarna

Applicera bandspännarna och ta bort  monteringsbyglarna.

STEG 4

Montering av hjulband

OBS: För att kunna använda spännaren krävs ett 3/4” spärrhandtag och en 38 mm hylsa. Säkerställ att 
spännaren är korrekt och säkert insatt i bandet innan spänning påbörjas. Vid användning av QTT402 är det 

viktigt att säkra spännaren med låspinnar för att undvika att spännaren lossnar under monteringen.
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Montering av bandlås

STEG 5

OBS: Montering av bandlåsen åt fel håll kan resultera i däckskador. 
Däcken måste ha rätt lufttryck, kontrollera tillverkarens rekommendationer. 

Korrekt spänning & lufttryck

Om banden blir för slaka finns risk för att dom glider av däcket.

! Bandlåsen måste monteras i motsatt riktning jämfört med på ett  
boggiband, med plattan (honan) mot däcket och hanen isatt utifrån.

Montering av hjulband


