
Hogyan szereljünk 160-as gumit hátulra?
Így

Az eredeti leírást ITT találod meg

Előre leszögezem, hogy ez nem a fordítása az eredeti 
szövegnek – mivel nem beszélem a nyelvet.

Tehát most azt írom le amit látni lehet – illetve ahogy 
Én csinálnám!

Tehát kell egy GSXR felni……ellenben ennek a 
motornak nagyobb a tengelyátmérője, így a képen 
látható 14. Számú elemet le kell gyártanunk.

Itt lehet látni mit kell szerkeszteni…….magyarul egy 
vasmagot……

Azonos hosszban

http://www.bikepower.net/gs500e-power/modifications/suspension-related/gsxrwheel/gsxrwheel1.htm


Ez így fog kinézni a valóságban

És így a túloldalon…… 



A hátsó féktartó elemet kicsit meg kell munkálni……
az alábbi formára. Egy lejjebbi képen látható miért……



A hátsó fékmerevítő-távtartó rudat be kellene hajlítani, 
ellenben ugye a hajlítás során értékes mm-ek vesznek 
el, ami miatt az összeszerelés lehetetlenné válik…..
Így nem marad más megoldás mint a zártszelvényt 
kettévágni egy egyenes szakaszon és egy nagyobb 
zártszelvénybe csúszatni, lemérni az ívet, a hosszt, 
majd az elemeket összehegeszteni, megköszörülni……

Vagy…..
Egy új elemet gyártani….

Ebből lesz egy ilyen……



Ezután a következő további eszkábálásokra, 
gyártásokra van szükség……….

Ami ide kerül……

Majd kell egy ilyen



Távtartó alátét

Szóval az elemet így szereljük be…..

Már majdnem kész is lennénk, de ugye a bal oldalon 
bőven hosszér a villához…..

Így nem marad más mint a villából ki kell vágni egy 
darabot, majd ajánlatos egy acéllemezzel lezárni a 

lyukat – így megakadályozható a belső rozsdásodás – 
ami miatt törés lehet…..



Ha minden OK…….akkor az átlagos 130/70-17-es 
gumit lecseréltük egy 160/60-17-es gumira – ami azért 

már tekintélyesebb méret….

De!

A Gs futóműve, eloszlása….stb. nem erre van kitalálva. 
Hallottam már olyat, hogy valaki az eredeti felnire 
felnyomott egy 140-es gumit – amihez azért jóval 

kevesebb módosítás kell.
Kanyarban viszont szarabb volt a motor dőlése…….

Vagyis – jónak jól néz ki, dögös – de mindenki csak a 
saját felelőségére tegye ilyenné – hisz ha nem klapol, 
akkor megvásárolhatja a régi holmikat…….ez a pénz 

meg ment a kukába!


