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1 INSTALACE BĚŽNÝCH KOMPONENT
4.

A. Montáž a nastavení sedlovky
NEZBYTNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁL
• Sedlo

• Dolní záslepka

• Sedlovka

• Dlouhý 5mm imbusový klíč

• Zámek sedlovky a šrouby

• Momentový klíč

1.
2.

Utáhněte šroub, abyste upevnili sedlovku a
zámek na místě. Nedotahujte jej naplno.

8.

Instalace běžných komponent

C. Instalace přehazovačky

Pro nastavení výšky sedla povolte šroub
sedlovky, nastavte výšku a poté šroub opět
dotáhněte na doporučený moment.

1.

ŠROUB SEDLOVKY
ŠROUB SEDLOVKY

Před montáží sedlovky odstraňte veškerou
pásku nebo gumovou ochranu.
Vložte dolní záslepku do spodní části sedlovky.

5.
6.

Namontujte sedlo. Ujistěte se, že ližiny sedla
jsou stejného tvaru jako kolejnice zámku na
sedlovce.

POZNÁMKA
Šroub na sedlovce
utáhněte dlouhým 5mm imbusovým klíčem.
Budete mít delší páku a zároveň zabráníte
poškrábání laku na kole.

Pro nastavení úhlu sedla, povolte zadní šroub,
nastavte správný úhel a poté šroub opět
dotáhněte.

D. Instalace antipadače řetězu

1.

B. Instalace přesmykače

1.
POZNÁMKA

Abyste zasunuli sedlovku
až nadoraz, možná budete muset odstranit
dolní záslepku.

3.

Namontujte přehazovačku na patku
přehazovačky. Utáhněte podle OEM specifikací.

K instalaci přesmykače v místě patky
přesmykače použijte karbonovou podložku
a šroub. Šroub utáhněte jen tak, aby držel
přesmykač na místě. Nedotahujte jej naplno.

Zasuňte sedlovku do sedlové trubky. Než
sedlovku zasunete do trubky, ujistěte se, že je
nasazen zámek sedlovky.

7.

2

Pro nastavení předozadní polohy sedla, povolte
šroub na ližinách, posuňte sedlo a poté šroub
opět dotáhněte.

3

Namontujte antipadač řetězu v místě patky
přesmykače. Šroub utáhněte na 3 Nm.

2 INSTALACE BRZD A VEDENÍ LANEK
A. Instalace zadní brzdy na rám

1.
2.
3.

3 VEDENÍ LANEK A INSTALACE BOWDENŮ V RÁMU

B. Instalace přední brzdy a brzdové hadice

1.

Správné umístění bowdenů v hlavové trubce
naleznete na obrázku v dolní části strany 5.

2.

Odstraňte pryžovou průchodku z levé strany
řetězové vzpěry.

3.

Nasaďte pryžovou průchodku na brzdovou
hadici a hadici protáhněte otvorem v
průchodce.

Položte dolní ložisko na kroužek vidlice.
Protáhněte hadici skrz otvor na vidlici (v levé
noze) a poté otvorem v krku vidlice.

1.

1.

Veďte bowden přesmykače z hlavové trubky
přes spodní rámovou trubku a skrze otvor
přesmykače ve spodní části sedlové trubky.

Veďte bowden přehazovačky z otvoru v
řetězové vzpěře přes středové složení, skrz
spodní rámovou trubku a ven z horní části
hlavové trubky.

Nainstalujte přední brzdu na vidlici. Lehce
utáhněte šroub, aby se brzda jen usadila.
Nedotahujte jej naplno.

2.
4.

Instalace bowdenu přehazovačky

A. Mechanická
Instalace bowdenu přesmykače

3.

Nasaďte průchodku do bowdenu a bowden
položte na doraz předního řazení.
Nasaďte průchodku do rámu.

Veďte hadici přes středové složení, spodní
rámovou trubku a skrz hlavovou trubku.

2.

Umístění bowdenu a hadice od pravé strany
hlavové trubky k levé straně:

BOWDEN
PŘESMYKAČE

5.
6.

HADICE
ZADNÍ BRZDY

Nasaďte průchodku do otvoru v řetězové
vzpěře.

BOWDEN
PŘEHAZOVAČKY

Přišroubujte brzdu.
1. Bowden přesmykače
2. Hadice zadní brzdy
3. Bowden přehazovačky

4

5

3

3.
4.

3

Vedení lanek a instalace bowdenů v rámu

3.

Dejte průchodku do bowdenu a nasaďte ji do
patky na pravé straně.
Bowden položte na doraz přehazovačky.

Držte bowden a hadici u hlavové trubky a
posuňte vodítko na dolní rámové trubce tak,
aby se otvory vodítka zarovnaly s otvory ve
spodní části dolní rámové trubky.

2.

Vedení lanek a instalace bowdenů v rámu

B. Di2
Vedení lanka přesmykače

Šrouby utáhněte na 1,2 Nm.

1.
2.
3.

3.
Instalace vodítka lanka na spodní
rámovou trubku

1.
2.

4.

Vložte vodítko lanka do otvoru ve spodní
rámové trubce pod lanko a hadici.

Připojte lanko přesmykače k přesmykači.
Veďte lanko skrze průchodku do otvoru v dolní
části sedlové trubky a přes středové složení.
Nasaďte průchodku do rámu.

Nainstalujte kryt úložného otvoru tak, aby páka
směřovala doprava.

V dolní části dolní rámové trubky připevněte
vodítko lanka k rámu pomocí dvou šroubů.
Šrouby utáhněte na 3 Nm.

Zasuňte lanka a hadici do svorek vodítka ve
správném pořadí a na správná místa (zleva
doprava):
1. Zadní brzda
2. Přesmykač
3. Přehazovačka

Instalace rámu spodní rámové trubky
HADICE
ZADNÍ BRZDY

1.
BOWDEN
PŘEHAZOVAČKY

Vedení lanka přehazovačky

Nainstalujte rám do úložného otvoru spodní
rámové trubky.
POZNÁMKA
Jazýček rámu musí být v
horní části úložného otvoru.

BOWDEN
PŘESMYKAČE

4.

6

POZNÁMKA
Zadní brzda by měla být
nainstalovaná a hadice by měla být vedená
skrze hlavovou trubku.

KRYT ZAVŘENÝ

Profi tip k montáži: Instalaci vám usnadní použití
montážní sady Park Tool IR-1.2 pro vnitřní vedení
lanek.

Postup naleznete v dodatku: Montáž a
instalace dvířek úložného otvoru spodní rámové
trubky.

1.

7

Připojte lanko přehazovačky k přehazovačce.

3

2.

3

Vedení lanek a instalace bowdenů v rámu

4.

Veďte lanko přehazovačky z otvoru v řetězové
vzpěře na pravé straně k otvoru středového
složení.

5.

Veďte kabel baterie skrze úložný otvor a
otvorem středového složení.

V otvoru středového složení byste nyní měli mít
tři kabely.

9.

Vedení lanek a instalace bowdenů v rámu

3.

V dolní části dolní rámové trubky připevněte
vodítko lanka k rámu pomocí dvou šroubů.
Šrouby utáhněte na 3 Nm.

Nainstalujte kryt úložného otvoru tak, aby páka
směřovala doprava.

Instalace rámu spodní rámové trubky

1.

Nainstalujte rám do úložného otvoru spodní
rámové trubky.
POZNÁMKA
Jazýček rámu musí být v
horní části úložného otvoru.

3.

4.

Dejte průchodku do bowdenu a nasaďte ji do
patky na pravé straně.

6.

Instalace baterie a kabelu

1.
2.

Posuňte baterii, kabel a sestavu vodítka lanek
do úložného otvoru a pod brzdovou hadici.

Vedení lanek na řídítkách
Profi tipy k montáži:

Vložte baterii do držáku baterie a vodítka
lanek.

1.	
Instalaci vám usnadní použití montážní
sady Park Tool IR-1.2 pro vnitřní vedení
lanek.

Utáhněte šrouby na 0,3 Nm.

2.

7.
8.
3.

Postup naleznete v dodatku: Montáž a
instalace dvířek úložného otvoru spodní rámové
trubky.

Připojte kabel baterie k baterii.
8

2.	
Vedení lanek si usnadníte vložením
řídítek do držáku.

Šrouby utáhněte na 1,2 Nm.

Připevněte hadici zadní brzdy do levé drážky
vodítka lanek.
Držte hadici zadní brzdy v horní části hlavové
trubky a posuňte vodítko na dolní rámové
trubce, aby se otvory vodítka zarovnaly s otvory
ve spodní části dolní rámové trubky.

9

3

1.
2.

Vedení lanek a instalace bowdenů v rámu

4 INSTALACE VIDLICE
4.

Veďte kabel montážní sady Park Tool od
pravého konce řídítek k levému konci řídítek.

Zapojte oba kabely do zátky konce řídítek.

1.

Táhněte dlouhý kabel levé řadicí páčky Di2 (1
200 mm) od pravého konce řídítek přes řídítka
a skrze otvor v řadicí páčce v dolní části na
levé straně. Připevněte kabel k řídítkům.

4.

Instalace vidlice

2.
3.

Je-li dolní ložisko nainstalované na vidlici,
posuňte sloupek a brzdovou hadici skrz dolní
část hlavové trubky.

Pořadí instalace: Průchodka předního
IsoSpeed, podložka pro IsoSpeed, horní
ložisko, kroužek split ring a horní kryt.

Veďte brzdovou hadici skrz otvor horní rámové
trubky.
Prostrčte sloupek skrz prvek IsoSpeed.

POZNÁMKA

Obě brzdové hadice a
lanka řazení musí být v otvoru horní rámové
trubky.
POZNÁMKA

Je jedno, jak kabely do
zátky konce řídítek zapojíte.

5.
3.

Veďte krátký kabel pravé řadicí páčky Di2 z
otvoru v řadicí páčce v dolní části na pravé
straně a skrze pravý konec řídítek. Připevněte
kabel k řídítkům.

Veďte kabel Di2 z horní části hlavové trubky
přes dolní rámovou trubku a otvor středového
složení. Kabel se připojí k pravé řadicí páčce.

HADICE PŘEDNÍ
BRZDY
HADICE ZADNÍ
LANKO
BRZDY
PŘESMYKAČE

5.

Nyní vám z otvoru středového složení trčí čtyři kabely
Di2.

6.

Nyní vám trčí z pravého konce řídítek dva kabely Di2.

Všechny čtyři kabely připojte ke slučovači. Je
jedno, jak je připojíte.

LANKO
PŘEHAZOVAČKY

7.	Slučovač i čtyři kabely vložte do otvoru

středového složení a do dolní rámové trubky.

10

11

Nainstalujte kryt. Boční strany krytu ohněte
směrem ven a kryt umístěte nad horní částí
hlavové trubky.

5

5 INSTALACE PŘEDSTAVCE A ŘÍDÍTEK
2.

Instalace představce

1.
2.

V případě potřeby nainstalujte na sloupek
podložky hlavového složení a představec.

Nasaďte řídítka na představec a utáhněte
ocelové šrouby podle specifikací.

Srovnejte představec a utáhněte jej pomocí
šroubů na bocích na doporučený moment.

Instalace představce a řídítek

A. Mechanická
Připojte brzdovou hadici a bowden/lanka
Instalace vodítka lanka na horní rámovou
trubku

1.

B. Di2
Instalace vodítka lanka na horní rámovou
trubku

1.

Když je vodítko lanka správně orientované,
nasaďte nejdříve brzdové hadice a pak lanka
řazení.

•	
Pravá strana: Zadní brzdová hadice;
kabel Di2.

•	
Pravá strana: Zadní brzdová hadice;
lanko přehazovačky.

2.

Když je vodítko lanka správně orientované,
nasaďte nejdříve brzdové hadice a pak kabel
Di2.

•	
Levá strana: Hadice přední brzdy.

•	
Levá strana: Přední brzdová hadice;
lanko přesmykače.

2.

Posuňte vodítko lanka nad otvor v horní části
hlavové trubky.

3.

Posuňte vodítko lanka nad otvor v horní části
hlavové trubky.
Nasaďte šroub a utáhněte na 1 Nm.

POZNÁMKA

Jazýčky na vodiči lanek
musí být vyrovnané s mezerami na představci.

3.
Instalace řídítek

1.

Nasaďte vodič lanek na řídítka. Poloha
je důležitá, protože vodič bude spočívat v
představci.

Když je řádně nainstalovaný vodič lanek,
představec a řídítka, mělo by být možné
zatáhnout za smyčku lanek, aniž by došlo k
pohybu mezi svorkou a řídítky.

POZNÁMKA
Je-li přední brzda na pravé
páčce, brzdové hadice jsou přehozené.

3.

Nasaďte šroub a utáhněte na 1 Nm.

SPRÁVNÁ ORIENTACE

Montáž řadicích pák

1.
VODIČ LANEK - SMYČKA

4.

2.

Je-li vše řádně nainstalováno, jazýček vodiče
lanek v dolní části představce by neměl být
vidět.

Veďte hadice a kabely (Di2) nebo lanka
(mechanická) skrz vodič lanek.
Od vodiče lanek veďte lanka podél levé a
pravé strany řídítek.

POZNÁMKA

Vodiče lanek se liší
podle jednotlivých představců v závislosti
na kompatibilitě se systémem Blendr.
(PN: W582439, W584649, 600794).
POHLED ZESPODU

POZNÁMKA

Společnost Trek
doporučuje použití vodiče lanek na
představcích 100 mm a větších. U představců
kratších než 100 mm vodič lanek neposkytuje
žádné výhody.

12
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5

3.

4.

Instalace představce a řídítek

6 SPECIFIKACE KROUTICÍCH MOMENTŮ DOMANE

Umístěte řadicí páky na řídítka do požadované
polohy.

Komponent

Krouticí moment

Šroub antipadače řetězu

3 Nm

Šroub rámu horní rámové trubky

1,2 Nm

Šrouby držáku baterie

0,3 Nm

Šrouby pro připevnění vodítka lanek k rámu

3 Nm

Šroub zadního rámu IsoSpeed

8 Nm

Šroub vodítka lanek horní rámové trubky

1 Nm

Šrouby tlumiče

5 Nm

Středové složení

Maximálně 50 Nm

Šrouby ke dvířkům úložného otvoru - držáku nářadí

1 Nm

Šroub sedlovky

7 Nm

Uřízněte přebytečnou brzdovou hadici a
nepotřebný bowden. Délka kabelu by měla
umožnit volné otáčení řídítek v rozmezí +/-60
stupňů.

14
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7 SERVISNÍ INFORMACE

8 DODATEK

Od pravé
řadicí páčky ke
slučovači A

Od levé řadicí
páčky ke
slučovači A

300

1200

4.

A. Instalace předního pružícího prvku
IsoSpeed

Specifikace řídítek Di2 pro referenci
Od pravé
řadicí páčky ke
slučovači B

Od baterie ke
slučovači B

14001

300

Od přesmykače
ke slučovači B
400

Od přehazovačky
ke slučovači B

1.

Do obou otvorů a na vnitřní strany hlavové
trubky naneste mazivo.

Vložte šroub do pravého otvoru uvnitř pružícího
prvku tak, aby šroub směřoval ven z hlavové
trubky.

600

POZNÁMKA

1 Délka tohoto kabelu
bude záviset na velikosti rámu, délky
představce a šířky řídítek. Délky ostatních
kabelů budou stejné bez ohledu na velikost
rámu.

2.
PRAVÁ ŘADICÍ PÁČKA
- K ZÁTCE KONCE ŘÍDÍTEK
- KE SLUČOVAČI

5.
Na ložiska před pružícím prvkem IsoSpeed
položte podložku.

Konec eliptické matice s úkosem by měl
směřovat k otvoru.

ÚKOS

BARVY, POUZE ILUSTRACE:
ZADNÍ BRZDA = ČERVENÁ
PŘEDNÍ BRZDA = TMAVOŠEDÁ
Di2 KABELÁŽ = SVĚTLE ŠEDÁ

SLUČOVAČ
- K PRAVÉ ŘADICÍ PÁČCE
- K BATERII
- K PŘESMYKAČI
- K PŘEHAZOVAČCE

ZÁTKA KONCE ŘÍDÍTEK
- K LEVÉ ŘADICÍ PÁČCE
- K PRAVÉ ŘADICÍ PÁČCE
SKRZE ŘÍDÍTKA,
Z OTVORU V LEVÉM OBLOUKU
 POD OMOTÁVKOU NA
ŘÍDÍTKÁCH

3.

16

Uchopte přední pružící prvek IsoSpeed dvěma
prsty, abyste přidrželi podložky, a opatrně ho
vložte do otvoru v hlavové trubce. Otvory v
pružícím prvku by měly být zarovnané s otvory
v rámu.

6.

17

Prstem zatlačte šroub zevnitř směrem ven z
hlavové trubky.

8

7.

8

Instalace předního IsoSpeed

9.

Rukou několikrát otočte eliptickou matici
DOLEVA, aby se usadila. Na závity neaplikujte
mazivo.

Položte jednu ruku na opačnou stranu hlavové
trubky (9a), druhou rukou nasaďte na matici
klíč a zatlačte oběma rukama, dokud se šroub
neusadí v hlavové trubce (9b). Pak otáčejte
klíčem ve směru hodinových ručiček, aniž
byste přestávali tlačit (9c). Tímto šroub v
hlavové trubce přitáhnete směrem k matici.
Utáhněte, ale nedotahujte naplno.

9b

8.

Instalace předního IsoSpeed

12. Řádně utáhněte tlakem na klíč. Zabráníte

15. Vložte do pružícího prvku distanční podložku

tak otáčení šroubu uvnitř pružícího prvku a
přitáhnete ho k matici. Utáhněte maximálně na
8 Nm.

nápisem „LOŽISKO“ nahoře a „PRUŽINA“
směrem dolů.

POZNÁMKA

Ploché strany se zarovnají
se šrouby na bočních stranách pružícího
prvku.

9c
BEARING
SPRING

9a
Eliptická matice má oválný tvar, který odpovídá
oválnému tvaru otvoru v hlavové trubce.
Utáhněte eliptickou matici rukou a vyrovnejte
ji tak, aby oválný tvar odpovídal linii hlavové
trubky.

13. Opakujte krok 12 na druhé straně.
14. Zkontrolujte, zda se pružící prvek volně
10

Opakujte kroky 4 až 8 na druhé straně.

pohybuje. Pokud se nepohybuje volně,
povolte ho, vyčistěte spoje, naneste mazivo a
opětovně instalujte.

POZNÁMKA
Neaplikujte mazivo na
sadu pružícího prvku IsoSpeed s výjimkou
úkosu, kde se nachází horní ložisko. Na dolní
ložisko, zvlněnou podložku, dolní kroužek split
ring či podložku neaplikujte mazivo.

LINIE
ÚKOS

11. Opakujte krok 9 na druhé straně.

18

19

8

8

Instalace zadního IsoSpeed

4.

B. Instalace zadního IsoSpeed

1.

Nainstalute tlumič do sedlové trubky.
Orientujte ho směrem nahoru.

Otřete povrch alkoholem
nebo odmašťovadlem a
nainstalujte přilnavou
zarážku na přední
konec jazýčku sedlového
nástavce.

7.

Instalace zadního IsoSpeed

10

Na levou stranu nasaďte otočný šroub,
podložku, zvlněnou podložku a matici.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Podložka a zvlněná
podložka musí být na té straně, kde je hlava šroubu.

Na přední konec pružícího prvku nainstalujte
šroub a podložku a dotáhněte podle instrukcí
na nálepce.

HLAVA
ŠROUBU
ZVLNĚNÁ
PODLOŽKA

5.

Vložte nástavec sedlovky do rámu.
PLOCHÁ
PODLOŽKA

2.

Přidržte tlumič na místě a nasaďte dva šrouby
M4. Šrouby utáhněte na 5 Nm.

8.

11. Utáhněte seřizovací šroub tlumiče.
Šroub utáhněte na 8 Nm. Klíč použijte na 8mm
straně, nikoli na 6mm.

POZNÁMKA
Seřizovací šroub tlumiče
musí být vyšroubovaný.

6.

Nasaďte průchodku do rámu.

9.
3.

Na jazýček sedlového nástavce nainstalujte
jezdec.

Nasaďte průchodku IsoSpeed na horní část
sedlového nástavce.

20

21

8

8

Montáž a instalace dvířek úložného otvoru spodní rámové trubky

3.

C. Sestavte a nainstalujte dvířka úložného
otvoru spodní rámové trubky.

Zevnitř umístěte pružinu přes hřídel páky.

6.

Křidélko nasaďte přes hřídel páky tak, aby bylo
žebrování vidět.

7.

Servisní apříručka
Montáž
instalace
Domane
dvířek úložného
2020
otvoru spodní rámové trubky

9.

Kolík zatlačte směrem dolů, aby se zarovnal s
křidélkem.

Máte-li univerzální nástroj Bontrager, vložte ho
do držáku ze strany bez zářezů a zaklapněte.

POTŘEBNÉ DÍLY:

2

1

7

3
5

4
8
6

4.
1.
2.
3.
4.
5.

Zvlněná podložka
Plochá podložka
Páka
Kolík
Křidélka

1.

6. Dvířka úložného otvoru
7. Šrouby (2)
8. Kryt křidélek / držák
nářadí

10. Nástroj uvolníte tak, že na něj zatlačíte u

Jazýček držáku nářadí otočte do kanálku ve
dvířkách.

zářezu a vytáhnete ho z druhé strany držáku.
Nástroj vytlačte v přibližně 45stupňovém úhlu.

STISKNOUT
ZDE

Vložte kolík do křidélka.

POZNÁMKA

VYTÁHNOUT
ZDE

Neměl by být v otvoru

uprostřed křidélek.

5.

2.

Vyrovnejte otvory na hřídeli a křidélku, přičemž
páka musí být v zavřené poloze a křidélko
kolmo s linií lahve na vodu.

8.

Nasaďte oba šrouby a utáhněte na 1 Nm.

Nasaďte rovnou podložku na hřídel páky.

22
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8

Servisní příručka
Instalace
středového
Domane
složení
2020
T47

2.

4.

E. Instalace předního blatníku

D. Instalace středového složení T47

1.

Servisní příručka
Instalace
blatníkůDomane 2020

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Naneste mazivo na závity rámu.

Šroubem s naneseným přípravkem Loctite
připevněte blatník ke spodní straně korunky
vidlice.

• 4mm imbusový klíč s dlouhou rukojetí,
kulatou hlavou

Začněte šroubovat středové složení do rámu
rukou:

• lepidlo Loctite Blue 242

• Pravá strana: levotočivé závity
• Levá strana: pravotočivé závity

Společnost Trek doporučuje instalaci blatníků
značky Bontrager.
Modely Domane SL, SLR a LT

1.
2.

Vyjměte stavěcí šroub nebo plastovou
záslepku zpod korunky vidlice.
Vyjměte dva šrouby z poutka a poutko
odstraňte.

5.

Instalaci dokončete podle pokynů dodaných s
blatníkem.

Modely Domane HP

1.

3.

Použijte nástroj určený pro vaše středové
složení a utáhněte ho podle OEM specifikací.
Nepřekračujte hodnotu 50 Nm.

2.

Vyjměte stavěcí šroub nebo plastovou
záslepku ze zadní části vidlice.
Jestliže byl horní šroub už použitý dříve nebo
na něm není lepidlo, naneste na jeho závity
přípravek Loctite Blue 242.

POZNÁMKA

3.

Šrouby, které najdete v
balení s blatníkem Bontrager, již mají na závitech
přípravek Loctite.

Jestliže byl horní šroub už použitý dříve nebo
na něm není lepidlo, naneste na jeho závity
přípravek Loctite Blue 242.

3.
4.

POZNÁMKA

Šrouby, které najdete v
balení s blatníkem Bontrager, již mají na závitech
přípravek Loctite. Horní šroub by měl mít kulatou
hlavu a být alespoň 12,7 mm dlouhý.

5.
24

25

Poutko blatníku podle potřeby ohněte, aby
odpovídalo úhlu vidlice.
Šroubem s naneseným přípravkem Loctite
připevněte blatník k zadní části vidlice.

Instalaci dokončete podle pokynů dodaných s
blatníkem.

8

Servisní příručka
Instalace
blatníkůDomane 2020

Zadní blatník - tabulka
Číslo dílu

Popis

W575637

Velikost rámu
Domane SL

Domane SLR

Domane+ LT

56 – 62

56 – 62

56 – 62

44 – 54

52 – 54

52 – 54

47 – 50

50

Domane+ HP

Uchycení uprostřed
směřující dolů
W575637

Uchycení uprostřed
směřující nahoru
W595608

Úchyt na blatník - malý
W592674

56 – 60

Podložky či vzpěry na vnější
straně mostu blatníku nebo
vnitřní straně sedlové vzpěry.
W592674

52 – 54

Podložky či vzpěry na vnitřní
straně mostu blatníku nebo pod
hlavou šroubu.
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