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Aluminiowa płyta ochronna SHARK  
Dziękujemy za zakup naszej aluminiowej płyty ochronnej SHARK. Wszystkie zestawy aluminiowych płyt ochronnych  SHARK 
są projektowane na zamówienie i precyzyjnie produkowane tak, aby pasowały do konkretnego modelu quadu. Ponadto, 
powinny być one montowane bez żadnych dodatkowych modyfikacji i wierceń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z 
niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem montażu.  

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy wyłącznie konkretnego modelu quadu i dlatego nie może być w pełni stosowana w 
odniesieniu do innych płyt ochronnych SHARK przeznaczonych dla innych quadów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
problemów podczas instalacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z lokalnym sprzedawcą; można również 
skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej 
instrukcji 

Śruby i elementy złączne 
Wszystkie płyty ochronne SHARK są dostarczane wraz z niezbędnymi elementami mocującymi (o ile nie podano inaczej). 
Śruby, sworznie i  podkładki niezbędne do montażu są pakowane odpowiednio dla każdej  płyty ochronnej. Zalecamy krok 
po kroku postępować zgodnie z procedurą montażu opisaną  w niniejszej instrukcji  oraz rozpakowywać torby  z osprzętem 
mocującym wyłącznie dla aktualnie montowanej płyty ochronnej. Pozwoli to uniknąć pomyłek i mieszania się śrub, 
podkładek i elementów złącznych. W przypadku, gdy nadal dochodzi do mieszania się elementów mocujących, na przykład 
podczas demontażu płyt ochronnych, można je w prosty sposób ponownie posortować zgodnie z poniższą Listą Elementów 
Konstrukcyjnych.  

Uwaga: 
Wszystkie wykręcone śruby fabryczne - za wyjątkiem śrub (21), Rys. 3 – należy wymienić na śruby dostarczone w 
opakowaniu. Wyłącznie śruby (21)nie są dostarczane, zachować  oryginalne śruby fabryczne do ponownego montażu (Rys. 
4). 

Narzędzia wymagane do montażu 
Do montażu potrzebne są gniazda metryczne 10 i 14 mm oraz klucz imbusowy nr 4. 

Przydatne wskazówki 
- Wszystkie śruby należy najpierw dokręcić  palcami do momentu zamontowania wszystkich elementów konstrukcyjnych. 
Wyregulować prawidłowe położenie płyty ochronnej, a następnie całkowicie dokręcić wszystkie śruby. 
- Nie należy przekręcać śrub zbyt mocno, ponieważ gwinty mogą się łatwo zerwać. W przypadku zerwania gwintu, 
najprostszym sposobem naprawy gwintu jest użycie  śruby samogwintującej M6 x 16 .  

USUWANIE FABRYCZNYCH PLASTIKOWYCH PŁYT OCHRONNYCH 

1. Zdjąć oryginalne plastikowe osłony podwozia oraz plastikowe osłony wahaczy poprzecznych przednich i tylnych. 
Wykręcić również cztery zewnętrzne śruby (16) z każdej przestrzeni dla nóg  - Rys. 1. Nie zdejmować plastikowej osłony  (A 
)spod przedniego zderzaka - pozostawić tę plastikową osłonę na miejscu (Rys. 2).  
2. Zdjąć plastikową osłonę (B) pomiędzy przednimi wahaczami poprzecznymi wykręcając dwie oznaczone śruby (Rys. 2). 
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Lista elementów konstrukcyjnych dla TGB 1000i LT 



 

Instrukcja montażu 
Montażu najprościej dokonać stawiając quad na tylnej części, patrz Rys. 3. 

OSTRZEŻENIE  
 
QUAD JEST BARDZO NIESTABILNY W TEJ POZYCJI, WIĘC NALEŻY GO ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ! 
Zalecamy stosowanie rękawic ochronnych podczas montażu, aby zapobiec urazom spowodowanym przez ostre krawędzie.  
Uwaga:  Podczas instalacji można skorzystać z Rys. 3 – Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych, aby szybko znaleźć odpowiednie 
śruby i wsporniki.   
Uwaga:  Numeracja elementów konstrukcyjnych do montażu stanowi wyłącznie odniesienie i nie jest związana z kolejnością montażu!  
 
MONTAŻ PŁYT OCHRONNYCH 
1. Montaż tylnej płyty ochronnej [1]. Umieścić tylną płytę ochronną na odpowiednich otworach i wkręcić śruby (12) i (13) z 
podkładkami 6x20. Przed dokręceniem śrub, tylną płytę ochronną ustawić w prawidłowej pozycji, a następnie całkowicie dokręcić 
wszystkie śruby. 
 
2. Montaż środkowej płyty ochronnej [2]. Rozpocząć od umieszczenia podkładek 6x18 na śrubach (16). Wkręty te należy wkręcać od 
góry przez zewnętrzne   podstawy przestrzeni dla nóg, aby podkładki znajdowały się na górze płyty podłogowej. Zamontować dwa 
zaciski (17) - wkręcić 2-3 gwinty w środkową płytę ochronną [2]  (zaciski te utrzymają środkową płytę ochronną na ramie quadu). 
Zamontować środkową płytę ochronną [2]  na śrubach wystających z przestrzeni dla nóg. Na  wystające śruby nałożyć podkładki 6x22, 
zamontować dołączone do zestawu nakrętki M6 i dokręcić je palcami. Wkręcić  śruby (10) i dokręcić je palcami. Zamocować  zaciski 
(17) przez kwadratowe otwory w środkowej płycie ochronnej  [2] do rur ramy (Rys. 5). Dokręcić śruby nieco bardziej, aby zaciski nie 
wypadły. Wyregulować prawidłowe położenie środkowej płyty ochronnej i całkowicie dokręcić wszystkie elementy złączne. Uwaga:  
Otwory na śruby (10) są wspólne dla płyt środkowych [2]  i przednich  [3]  - na tym etapie pozostawić je wolne.  
Płyty ochronne  [1]  i  [2] zachodzą na siebie – środkowa płyta ochronna  [2]  musi znajdować się nad tylną płytą ochronną [1]. 
  
3. Montaż przedniej płyty ochronnej [3]. Rozpocząć od zamontowania dwóch zacisków (17) – wkręcić 2-3 gwinty w  przednią płytę 
ochronną [3] . Zaciski te utrzymają przednią płytę ochronną na quadzie. Przymocować przednią płytę ochronną wraz z zamontowanymi 
zaciskami na poprzecznicy zderzaka przedniego i dokręcić je palcami, aby zaciski nie wypadły (orientacja zacisków, patrz Rys. 3) . 
Zamontować śruby (10) i (11) (śruby są wspólne dla przedniej [3] i środkowej płyty ochronnej [2]). Przednia płyta ochronna [3] musi 
znajdować się nad środkową płytą ochronną [2]. Odkręcić dwie śruby (21), założyć czarne uchwyty (22) - patrz Rys. 4, z powrotem 
wkręcić śruby (21) i dokręcić je mocno. Prawidłowo wycentrować położenie przedniej płyty ochronnej i dokręcić wszystkie śruby. 
 
4.  W przypadku chęci zamontowania osłon przednich wahaczy poprzecznych  [4] i [5], najpierw zamontować zaciski (18), Rys. 3 . Nie 
dokręcać teraz śrub, aby zaciski mogły zostać umieszczone na rurze wahacza poprzecznego (Rys. 6) . Zamontować osłonę na 
odpowiednich otworach i dokręcić śruby (10) i (14) palcami wraz z podkładkami 6x20. Ustawić pozycję osłony i podczas dokręcania 
śrub stale sprawdzać, czy osłony są nadal prostopadłe do wahaczy poprzecznych. Obrócić przednie koła całkowicie w prawo i w lewo, 
aby sprawdzić, czy nie ma kontaktu między osłoną a kołem w jakiejkolwiek pozycji. Jeśli tak, poluzować śruby i wyregulować pozycję 
osłony. Upewnić się, że pomiędzy przednią płytą ochronną [3] a osłoną wahacza poprzecznego jest wystarczająco dużo miejsca, aby 
nie wystąpił między nim kontakt, w przypadku całkowitego ściśnięcia zawieszenia. 
 
5.  W celu zamontowania osłon tylnych wahaczy poprzecznych [6] i [7], najpierw zamontować zaciski (19), patrz Rys. 3. Nie dokręcać 
śrub, aby zaciski mogły zostać umieszczone na rurze wahacza poprzecznego (Rys. 5). Zamontować osłonę na odpowiednich otworach, 
zamontować i dokręcić zaciski (19) palcami tak, aby zaciski nie wypadały.  Zamontować śruby (15) z podkładkami 6x20 i dokręcić je 
palcami, wyregulować prawidłowe położenie osłony i podczas dokręcania śrub stale sprawdzać, czy osłony są nadal prostopadłe do 
wahaczy poprzecznych. Upewnić się, że pomiędzy przednią płytą ochronną [3] a zamontowaną osłoną wahacza poprzecznego jest 
wystarczająco dużo miejsca, aby nie wystąpił między nim kontakt, przypadku całkowitego ściśnięcia zawieszenia. Sprawdzić, czy nie ma 
kontaktu pomiędzy osłoną a kołem. 
 
Uwaga: 
Dzięki wystarczającej ilości miejsca na ręce można zamontować zaciski osłon wahaczy poprzecznych (18) i (19) po przymocowaniu do 
nich osłony. Najpierw należy zacisnąć osłonę śrubami (10) i (14) (przedni wahacz poprzeczny) lub śrubami (15) (tylny wahacz 
poprzeczny). Zacisnąć zacisk (bez śruby z drugiej strony) na rurze wahacza poprzecznego (orientacja zacisku - patrz Rys. 3), przesunąć 
gwint do otworu osłony i zamocować zacisk przy pomocy śruby, patrz Rys. 6 i 7. Pozycjonowanie i dokręcanie osłon - patrz punkty 4. i 
5.  



 

Rys. 3 – Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych - TGB 1000i LT 

  



 

 

ASP Group PL Sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub projektowych oraz 
modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. W razie wątpliwości prosimy o  bezpośredni kontakt ze sprzedawcą lub  
ASP Group PL 
 
 
 
ASP Group PL Sp. z. o.o. 
Oficjalny dystrybutor: 
ul. Legionów Polskich 9B 
41-300, Dąbrowa Górnicza, Polska 
Tel.: +48 730 0123 00 
E-mail: biuro@aspgroup.pl 
Strona internetowa: www.aspgroup.pl 
 

Rys. 4  Rys. 5 
Mocowanie przedniej płyty ochronnej [3] do przedniego zderzaka. Umiejscowienie i orientacja zacisków (17) na środkowej płyciej 
   ochronnej  [2].   

Rys. 6            Rys. 7 
Umiejscowienie zacisku (17) na przedniej rurze wahacza poprzecznego    Umiejscowienie zacisku (19) na tylnej rurze wahacza 
   poprzecznego   . 
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