
    MOUNTING INSTRUCTION
Brand

BMW
Model

R 1100 RT FRONT
Year

1996
Art. No.

BM 601
Total length

  330
          
           mm

Stroke

78 mm

Reb.click

18
Comp.click

--
Preload

10 mm
Supplementary parts

710-02
192-01
1180-01
          
          

Haknyckel / C-spanner
Dekal / Sticker (2x)
Dekal / Sticker "Memo notes"
Bruksanvisning / Owners manual
          

          
          
          
          
          

          
          
          
          
          

Mounting instructions

1 Ställ MC:n på centralstödet och tag bort sadeln.

2 Demontera vindkåpans sidokåpor.

3 Lossa bränsletanken och flytta den bakåt för att
komma åt det övre stötdämparfästet.

4 Lossa övre stötdämpar muttern och därefter den
nedre skruven.

5 Tag ut originalstötdämparen nedåt.

6 Montering av Öhlindämparen:
Flytta över ”gummi brickan” från
originaldämparen till Öhlindämparens övre
fäste. För upp stötdämparen och montera den
övre muttern. Lyft därefter framhjulet och
montera den nedre fästskruven. Kontrollera att
samtliga skruvar är åtdragna.

7 Montera tank, sidokåpor och sadel.

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1 Place the motorcycle on the center stand and
remove the seat.

2 Remove the side fairings.

3 Loosen the fuel tank and move it rearwards to
get access to the upper shock mounting.

4 Remove the upper nut and also the lower
mounting bolt.

5 Remove the shock downwards.

6 Mounting of the Öhlin shock absorber:
Start by moving the ”rubber washer” from the
standard shock to the Öhlins shock. Fit the
shock in the upper mounting and mount the nut.
Lift the front wheel and mount the lower shock
bolt. Check that all bolts are tightened.

7 Mount fuel tank fairings and seat.

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Öhlins Racing AB frånsäger sig allt ansvar för
skada på stötdämpare, motorcykel eller person
om inte monterings- och skötsel instruktionerna
har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på
funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte
följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any
damage to shock absorber, motorcycle or person
if the mounting- and maintaining instructions are
not followed exactly. Also no guarantee can be
given for the performance and reliability if these
instructions are not followed.


