
Handleiding: BAGWELL Verstelbaar verlagingsset voor Harley Davidson Touring  1993-2001 

Stap 1 

Het is belangrijk dat u deze instructies doorneemt voordat u aan de slag gaat. U dient uw motor op te 

takelen of op een motorlift te plaatsen. Til de motor op totdat de achterband de grond nauwelijks raakt. 

Door dit te doen, zal je voorkomen dat de motor kantelt of valt. 

Stap 2 

Verwijder uw zadeltassen of koffers. 

Stap 3 

Verwijder de onderste bouten van de schokbrekers. Dit zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de 

motor. 

stap 4 

Verwijder de bovenste bouten van de schokbrekers en vervang ze door de nieuwe langere bouten 

(inbegrepen in de kit). We raden u aan om bij montage van de bouten, blauwe Loctite (gemiddeld 

draadbindmiddel) te gebruiken. Schuif de meegeleverde extra dikke ringen over de nieuwe bouten tussen 

de schok en het frame. BELANGRIJK: Keer de schokbrekers niet om! Dit kan uw schokbrekers 

beschadigen. Monteer de bovenste bouten van de schokbreker, echter draai deze nog niet helemaal vast. 

stap 5 

Monteer met behulp van de bijgeleverde korte bouten en sluitringen, de bracket aan de oorspronkelijke 

schokbreker bevestigings punten op de achtervork (zoals afgebeeld). echter draai deze nog niet helemaal 

vast. 

Stap 6 

Selecteer nu het montage gat in de bracket welke het beste past bij uw behoeften (1 of 2Inch). Zorg 

ervoor dat als u het laatste gat in de Bracket kiest (de hoogte instelling), controleer je ALL clearnaces. Het 

is raadzaam de hoogte instelling (hoger) aan te passen indien u gaat rijden met een zwarte last. Met 

behulp van een krik kunt u gemakkelijk het achterwiel van de grond tillen en de hoogte verstellen. 

Installeer de bouten en moeren, maar zet deze nog niet volledig vast. 

stap 7 

Laat de motor zakken op de grond. Draai alle bouten aan. (gebruik de door de fabriek opgegeven 

koppels). Installeer de zadeltassen of koffers. OPMERKING: Wij adviseren het gebruik van de laagste 

stand alleen aan, indien de motor alleen solo wordt gereden. Het kan zijn dat de luchtdruk in de 

schokbrekers aangepast dient te worden na het installeren van deze kit. Controleer alle bouten en de 

luchtdruk in de schokbrekers na een aantal kilometers.  

Wanneer u klaar bent met de installatie: zorg dan dat u alle bevestigingen dubbel controleert. Tevens dat 

alles kan draaien en bewegen zonder dat er ergens iets raakt. Voorkom elke vorm van wrijving voordat u 

gaat rijden. 

Wanneer u uw motor verlaagt, verandert de geometrie van de ophanging, tevens zal de zithouding 

wijzigen. Bagwell is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het verlagen van uw 

motor. 

Omdat Bagwell niet de toepassingen of installatie van de geleverde producten kan controleren, neemt de 

koper alle verantwoording. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de instellingen van de motor 

te passen.  
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