
Návod k použití motocyklových kufrů 
Typ: B-09 Barevné provedení: černá/stříbrná 
POSTUP MONTÁŽE: 
1. Připevněte držák k nosiči motocyklu pomocí dvou úhelníků, upevňovacích šroubů, podložek a matic 

2. Držák nasaďte na nosič motocyklu, do děr v držáku vložte šrouby a ze spodu přiložte úhelníky jejich 

plochou částí k spodní části nosiče tak, aby se jimi daly prostrčit. 
3. Na šrouby ze spodu nasaďte podložky a našroubujte matky, které dotáhněte momentem 5,3 Nm. 

4. Doporučujeme kontrolu dotažení matic a celé montáže 1–2x měsíčně dle provozu 

5. Přesvědčte se o jednoznačném uchycení motokufru! 
6. Víko motokufru zavřete a celý motokufr uzamkněte klíčem 
7. Demontáž se provádí opačným postupem 

 

POSTUP PŘI ODEMYKÁNÍ/ZAMYKÁNÍ 
1. Odemkněte zámek motokufru, odklopte plastový díl a otevřete horní část motokufru 

2. Před zamčením zámku motokufru odklopte plastový díl a poté přiklopte horní část motokufru. Lehce 
přimáčkněte prstem část mechanismu uzamykání motokufru, poté přiklopte plastový díl a uzamkněte 

 

UPOZORNĚNÍ 
1. Připevnění motokufru musí být provedeno tak, aby montáží kufru na motocyklu nevznikly ostré 

hrany a výčnělky! 

2. V motokufru nenechávejte cennosti, je sice uzamykatelný, v žádném případě však nenahrazuje 
bezpečnostní schránku! Za případné škody tudíž výrobce neručí! 

3. Motokufr splňuje funkci běžné odolnosti proti vodě – déšť či mytí, není však nepropustný, tj. není 

odolný proti ponoření do vody 
3. Odrazové světlo v zadní části motokufru nenahrazuje povinnou výbavu vozidla, jakékoliv úpravy a 

zásahy do konstrukce jsou zakázané 
4. Při mechanickém poškození a vzniku ostrých výčnělků nelze motokufr používat a vozidlo nesmí být 

provozováno, hrozí poranění osob. Proto jej-ihned demontujte a svěřte do opravy autorizovanému 
servisu nebo danou situaci konzultujte se svým prodejcem. 

5. Motokufr slouží výhradně k převážení předmětů, jejichž hmotnost nepřesahuje hmotnost povolenou 

výrobcem motokufru. 
6. V motokufru nepřevážejte chemikálie, zvláště pak žíraviny a těkavé látky (např. pohonné hmoty) 

7. Dodržujte předepsanou rychlost motocyklu (doporučená max. 130 km/h), při vyšších rychlostech 

může dojít k poškození motokufru. 

ÚDRŽBA 
Mytí-použijte saponátový přípravek s vodou (ředění dle výrobce saponátu), po umytí motokufr 

ošetřete přípravkem na plasty-POZOR, nebezpečí umazání! 
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Materiál: polypropylen 
Použití: jako schránka umožňující montáž na nosiče trubkové i plastové 


