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CENTRALSTÖD
Art. nr. 08M70-MJM-D60

VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS
Hylsa (12 och 14 mm)
Spärrskaft
Fjäderverktyg
Fett
Syntetiskt rengöringsmedel
(vatten:syntetiskt rengöringsmedel = 100:1)
Trasa
Momentnyckel

VFR800X

Artikel Nm kgf·m Ibf·ft

Fjäderkrok 22 2,2 16

10 mm flänsbult 54 5,5 39,9

10 mm specialbult 54 5,5 39,9

TABELL ÖVER ÅTDRAGNINGSMOMENT
Dra åt alla skruvar, bultar och muttrar med angivna 
åtdragningsvärden. I  servicehandboken anges 
åtdragningsvärden för delar som tagits bort.
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Nr Beskrivning Kvantitet

)(1 URL-papper 1

)(2 Huvudstöd 1

)(3 10 mm specialbult 1

)(4 Bricka (svart) 1

)(5 Fjäderbricka 2

)(6 Vänster krage 1

)(7 10 Mm flänsskruv (vänstergängad) 1

)(8 Bricka (silver) 1

)(9 Bricka (vit) 1

)(10 Höger krage 1

)(11 Fjäderkrok 1

)(12 Fjäder (med gummi) 1

)(13 Fjäder 1

)(14 Fjäderplatta 1

)(15 Gummi 1

)(16 Avgasrörspackning 2

)(17 Ljuddämparförpackning (liten) 2

)(18 Ljuddämparförpackning (stor) 1

(17)(18)

(15)

MONTERING
  FÖRSIKTIGHET

Förhindra brännskador genom att låta motor, • 
avgassystem, kylare etc. svalna innan tillbehöret 
monteras.

OBS:
Koppla bort minuskabeln (-) från batteriet innan • 
tillbehöret monteras.
Klockans minnen raderas när batteriet kopplas bort. • 
Återställ minnena när batteriet har kopplats in igen.
Var mycket försiktig när fjädrarna monteras eftersom • 
fjäderspänningen är mycket kraftig.
Ställ motorcykeln på sidostödet vid montering av • 
centralstödet.
Montering av fjädern ska utföras av två personer. • 
Medan den ena håller motorcykeln monterar den 
andra fjädern.
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3. Ta bort den högra inre kåpan som bilden visar.
Upprepa på vänster sida.• 

<Höger sida>

MUFF

SKRUVHÖGER UNDERKÅPA

4. Ta bort de angivna klämmorna.
<Vänster sida>

KLÄMMA

KLÄMMA

1. Ta bort sadeln och passagerarsätet enligt bilden.

SADEL

PASSAGERARSÄTE

BULT

MUFF

2. Ta bort batterikåpan och koppla bort batteriets 
minuskabel (-) enligt bilden.

Med sadeln i nedsänkt läge, ta först bort de • 
högra och vänstra sadeljusteringsplattorna.

BATTERIKÅPA

HÖGER 
SADELJUSTERING- 

SPLATTA

VÄNSTER SADELJUSTERINGSPLATTA

KLÄMMA
KLÄMMA
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5. Ta bort luftstyrningen som bilden visar.

KLÄMMA

KLÄMMA

LUFTSTYRNING

6. Ta bort motorcykelns delar som bilden visar.
<Vänster sida>

KLÄMMA

SKRUV

BRICKA

7. Ta bort vänster kåpa och vänstra inre mittkåpan som 
bilden visar.

<Vänster sida>

MUFF

VÄNSTER 
TÄCKKÅPA

VÄNSTER INRE 
NEDRE KÅPA

SKRUV

8. Ta bort kylargrillen som bilden visar.

KYLARGRILL

BULT

9. Ta bort den högra kåpan kåpan och högra inre 
mellersta kåpan på samma sätt. 

10. Ta bort bulten som bilden visar.
<Höger sida>

BULT
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11. Ta bort bulten som bilden visar.
<Undersida>

BULT

12. Ta bort bultarna enligt bilden.
<Vänster sida>

BULT

BULT

13. Koppla ur den vattentäta 4-stiftsanslutningen som 
bilden visar.

VATTENTÄT 
4-STIFTSANSLUTNING (svart)

14. Stryk på syntetiskt rengöringsmedel på anvisad 
plats.

SYNTETISKT RENGÖRINGSMEDEL
Applicera.

GUMMI
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GUMMI

15. Montera gummidelen på den plats som visas.
<Vänster sida>

GUMMI

17. Ta bort bulten och muttern som bilden visar.

BULT MUTTER

18. Ta bort bulten och muttern som bilden visar.
Skydda ljuddämparen med en trasa eller • 
liknande.

<Höger sida>

HÖGER BAKRE FOTSTÖD

<Tvärsnitt>

MUTTER

BULT

BRICKA

LJUDDÄMPARE

AVGASRÖR

AVGASRÖR

AVGASRÖR

16. Ta bort kylaren från klacken och ta bort muttrarna 
som bilden visar.

MUTTER

MUTTER
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Lossa de bultar som anges.

BULT
Lossa.

BULT
Lossa.

BULT

HUVUDCYLINDERNS 
SMÖRJKOPP

19. Ta bort bultarna enligt bilden.
MUFFBULT

BULT

HÖGER FOTSTÖD

20. Ta bort bulten och flytta höger fotstöd som visas.
Se till att hålla huvudcylinderns smörjkopp • 
horisontell.

21. Lossa bultarna och ta bort ljuddämparen som bilden 
visar.

<Vänster sida>

HÖGER FOTSTÖD

Höj något.

22. Ta bort bultarna enligt bilden.
<Vänster sida>

BULT

LJUDDÄMPARE
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Ta bort den angivna klämman.

23. Sänk ner avgasröret som bilden visar.
Byt alltid till en ny avgasrörspackning och • 
ljuddämparpackning.

AVGASRÖR

AVGASRÖR

KLÄMMA

24. Smörj med fett på de angivna ställena.

FETT
Lägg till på markerade ytor.

CENTRALSTÖD

FETT
Lägg till på markerade ytor.

25. Montera centralstödet under avgasröret som bilden 
visar.

CENTRALSTÖD
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Passa in mot det angivna läget.

Rikta in.

28. Montera fjäderkroken som bilden visar.

FJÄDERKROK

CENTRALSTÖD

30. Montera fjäderplattan enligt bilden.

FJÄDERKROK

FJÄDERPLATTA

Fjäderplattans monteringsläge.

FETT
Lägg till på markerade ytor.

29. Smörj med fett på de angivna ställena.

FETT
Lägg till på markerade ytor.

FJÄDERPLATTA

26. Montera centralstödet som bilden visar.

<Vänster sida>

CENTRALSTÖD

10 mm FLÄNSBULT
(Vänstergänga)

HÖGER KRAGE

HÖGER KRAGE

BRICKA 
(svart)

CENTRALSTÖD BRICKA 
(vit)

VÄNSTER 
KRAGE 

10 mm 
SPECIALBULT

FJÄDERBRICKA

FJÄDERBRICKA

BRICKA 
(silver)

27. Montera avgasrör, ljuddämpare, huvudcylinder, 
smörjkopp och höger fotsteg i omvänd ordning i 
förhållande till borttagningen.

<Höger sida>
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31. Skjut in fjädern med röret i fjädern (med gummi).

FJÄDER

FJÄDER (med gummi)

32. Montera den hopsatta fjädern som bilden visar.
Montera först fjäderplattan och montera • 
därefter fjädern på centralstödet.
Montering av fjädern ska utföras av två • 
personer. Medan den ena håller motorcykeln 
monterar den andra fjädern.

MONTERAD 
FJÄDER

Lång

Kort
FJÄDERPLATTSSIDA

CENTRALSTÖDETSIDA

CENTRALSTÖD

FJÄDERPLATTA

33. M o n t e r a  m o t o r c y k e l d e l a r n a  i  o m v ä n d 
demonteringsordning.

Kontrollera att inget kablage har fastnat eller • 
är alltför sträckt.

<FJÄDERMONTERINGSRIKTNING>


