
dla Twoich klocków hamulcowych oraz  
informacje o naszym zespole
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KLOCKI HAMULCOWE
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INSTRUKCJA

1. Zdemontuj koło.

2.  Poluzuj trzpień blokujący. W zależności od modelu, 
można to zrobić, odginając, otwierając śruby, 
zdejmując klips mocujący lub usuwając inny 
mechanizm zabezpieczający.

3.  Pociągnij klocki hamulcowe do góry i wyjmij je.

4. Wyczyść tłok hamulcowy.

MONTAŻ NOWYCH KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Wskazówka:   Sprawdź, czy klocki hamulcowe są 
zużyte równomiernie. W przeciwnym 
razie może to oznaczać zablokowanie 
tłoka lub przekrzywiony zacisk.
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5.  Jeśli to konieczne, wypchnij tłok hamulcowy na zewnątrz 
za pomocą rozwieracza do tłoków hamulcowych.

Przestroga: Należy pracować z zachowaniem ostrożności.

6.  Umieść sprężynę pomiędzy dwoma nowymi 
klockami, a następnie dociśnij je do siebie i wepchnij 
w odpowiednie miejsce w zacisku hamulcowym. 

7.  Po prawidłowym ustawieniu klocków hamulcowych 
można włożyć i zabezpieczyć trzpień/śrubę 
blokującą.

8.  Załóż koło. Jeśli hamulce nie dociskają się, należy je 
wyregulować.
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INSTRUKCJA

1. Usuń śruby zabezpieczające zacisk hamulca. 

2.  Poluzuj jedną śrubę, aby można było przesunąć zacisk 
hamulcowy. Ew. poluzuj także drugą śrubę.

3.  Wyrównaj zacisk hamulcowy i tarczę. (Ważne: 
Należy kierować się w stronę obudowy zacisku 
hamulcowego, a nie klocków hamulcowych).

4.  Następnie dokręć poluzowaną śrubę i powtórz kroki 
2 i 3 dla drugiej śruby.

WYREGULUJ TARCZE HAMULCOWE
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25 – 30 km / h

× 20

5 km / h

INSTRUKCJA

5.  Powtarzaj wszystkie kroki aż do uzyskania 
prawidłowego wyrównania.

6. Mocno dokręć śruby.

7.  Sprawdź poprawność ustawienia, wciskając hamulec.

8.  Obróć koło i sprawdź, czy ustawienia były 
prawidłowe, jeśli hamulce nie dociskają, powtórz 
procedurę.

9. Ponownie zamocuj zabezpieczenie – gotowe!

WAŻNE: ZAMONTUJ NOWE KLOCKI HAMULCOWE
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Zamów klocki hamulcowe, zamontuj je i 
przetestuj. Jeśli coś nie pasuje, zwrócimy Ci całą 
kwotę zakupu. W przypadku pytań służymy 
pomocą!

Patrick 
założyciel Borgen
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