
TSK-785 - Yamaha SR VIPER & SIDEWINDER Sekundärvariator
Verktyg

Installation SR VIPER

1. Montera bort variatorrem, centrumbult och sekundärvariator. Aluminium spacern 
och brickorna framför helixen behöver ej användas med verktyget.

2. Ta bort dom 3st 8mm bultarna som sitter på baksidan av variatorn. Dom behöver 
ej användas men spara om du vill återställa till standard senare.

3. Montera tillbaka sekundärvariatorn.
4. Drag åt centrumbulten med den nya aluminium spacern. Spacern dras emot 

sekundäraxeln. Variatorn är fortfarande lös efter axeln.
5. Installera de nya verktyget och gänga in tills den får kontakt med variatorn. Vrid 

sedan in ett extra varv. Då hamnar du ofta nära en optimal remsträckning.
6. Drag åt justeringsbulten för att låsa fast verktyget.
7. Installera variatorrem.
8. Med skoterns matta i luften, starta skotern. Om mattan roterar, är verktyget inte 

indraget nog. Justera tills mattan inte roterar. Variatorremmen bör ligga nära 
kanten på sekundärvariatorn för korrekt remsträckning.

Installation SIDEWINDER

1. Montera bort centrumbult . Aluminium spacern och brickorna framför helixen 
behöver ej användas med verktyget.

2. Installera och drag åt centrumbulten med den nya aluminium spacern. Spacern 
dras emot sekundäraxeln. Variatorn är fortfarande lös efter axeln.

3. Installera de nya verktyget och gänga in tills den får kontakt med variatorn. Vrid 
sedan in ett extra varv. Då hamnar du ofta nära en optimal remsträckning.

4. Drag åt justeringsbulten för att låsa fast verktyget.
5. Med skoterns matta i luften, starta skotern. Om mattan roterar, är verktyget inte 

indraget nog. Justera tills mattan inte roterar. Variatorremmen bör ligga nära 
kanten på sekundärvariatorn för korrekt remsträckning.

Rembortagning: Använd medföljande bult genom de gängade hålet. För att undvika 
märken på helix, tryck isär skivorna för hand och dra in bulten som stopp.
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TEKNISK information

Vi vill vara säker på att alla använder och justerar in Thunder Products verktyget korrekt.

Verktyget ska användas för att justera in och behålla en korrekt remsträckning. För att 
göra de korrekt, behöver du bra med vatten eller snö som smörjer slidsen. Om du har 
pallat upp skotern och slidsen inte smörjs, efter några varv med mattan så blir clipsen 
varma och de börjar gå tyngre. Vilket gör de svårt att ställa in korrekt remsträckning.

Följ vad som står i instruktionsboken, eller vrid justeringsverktyget tills mattan just roterar 
på tomgång. Om de gnisslar från remmen eller mattan roterar när du pallat upp skotern 
är remmen sträckt för mycket. De kan ta några försökt innan du uppnår bästa 
inställningen. När du hittat rätt dra åt justeringsbulten.

Använda verktyget för rembortagning

När du använder bulten för rembortagning som medföljer lossa INTE justeringsbulten. 
Vrid variatorn tills de gängade hålet är kl 6 (rakt ner från centrumbulten).

Gör de korrekt genom att flytta skotern framåt eller bakåt något genom att greppa 
sekundärvariatorn och vrid tills hålet är rakt ner.

Detta kommer förhindra att metallspån och liknande som samlats i de gängade hålet 
faller ner på sekundäraxeln eller gängorna på justeraren. Vilket kan göra att verktyget 
kärvar eller får skador på gängorna.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar!

Vi finns även på facebook, gå in på vår sida och gilla oss på
www.facebook.com/knracingproducts. Om du postar bilder på Instagram - använd gärna

#knracingproducts. Tack på förhand!
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