
Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę 
wykwalifikowaną.
W trakcie instalacji należy założyć orurowanie swobodnie i 
dokręcić docelowo dopiero po jej zakończeniu.

1. Zdemontować oryginalną szpilkę tylną mocującą silnik (Rys 1 
pkt. 1).       

2. Zamontować  bez nakrętek szpilkę znajdującą się w zestawie 
w  miejscu  usuniętej szpilki.  

3. Zdemontować  oryginalne śruby (Rys 1 pkt. 2 oraz pkt.3 ).       
4. Założyć orurowanie wraz z nowymi śrubami 

- Rys. 1 pkt. 2 użyć śruby M10/70mm oraz tulejki dystansowej 
10 mm pomiędzy orurowaniem, a silnikiem 
- Rys. 1 pkt. 3 śruba M10/60 mm.            

5.  Założyć nakrętkę wraz z podkładkami  na szpilkę silnika.
6. Wykonać pkt. 3 i 4 z drugiej strony. 
7. Dokręcić orurowanie docelowo.

W skład zestawu wchodzi: 
1. Orurowanie prawe 
2. Orurowanie lewe 
3. Szpilka tylnia  M10/210 mm wraz

z podkładkami i nakrętkami 
4.  2 śruby M10/70 mm 
5. 2 śruby M10/60 mm
6. 2 tulejki dystansowe 10 mm

www.heed.com.pl



Piping should be installed by a qualified person.
Piping should be installed freely and tightened at the end.

1. Remove the original  engine bolt on the rear part of the engine 
(Fig. 1 point  1).

2. On place of uninstalled engine bolt install  longer engine bolt  
from the set. On this step don't place on it nuts.

3. Remove the original bolts  on places showed on Fig. 1 point 2 and 
point 3.

4. Install piping with the new bolts
- Fig. 1 point 2 M10/ 70mm bolt  and spacer sleeve 10 mm 

between the piping and the engine
-  point 3 bolt M10/60 mm from the set.

5. Install the nut and washers on the new installed engine bolt
6. Repeat  points 3 and 4 on the other side.
7. Tighten all the piping.
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The set includes:
1. Right piping.
2. Left piping.
3. Rear M10/210 mm engine bolt with 

nuts and washers.
4. 2 M10/70 mm bolts.
5. 2 M10/60 mm bolts.
6. 2 spacer sleeves 10 mm.


