
Monteringsanvisning för ersättningsrör för ”getmagen” på CT fi och CT carb. 
 
 

1. Demontera packfickorna, detta gör du genom att ta av de två skruvarna som sitter inne 
i packfickorna, lägg packfickorna så att de inte skadas. 

2. Demontera högra sidokåpan så är det lättare att komma till bakre cylindern. 
3. Demontera värmesköldarna på högersidan, de sitter fast med slangklämmor, du kan 

använda antingen en stjärnskruvmejsel eller 8-10mm ringnyckel. 
4. Demontera båda ljuddämparna, lossa först avgasklämman som sitter framme vid 

”getmagen” ta sedan bort de två bakre skruvarna, genom att hålla ena handen under 
bakre änden av ljuddämparen och den andra handen framme vid kröken lirkar du 
försiktigt ljuddämparen rakt ut. Förhoppningsvis så får du packningarna med ut, om 
du inte skulle få det så får du troligtvis montera nya, det är nämligen mycket svårt att 
få ut de gamla packningarna ur ”getmagen” utan att skada dem. 

5. Demontera röret från främre cylindern, lossa först avgasklämman vid ”getmagen” 
skruva sedan av muttrarna uppe vid motorn, ta bort flänshalvorna som håller röret på 
plats mot toppen. Nu kan du försiktigt lirka ut röret ur ”getmagen” , troligen sitter 
packningen kvar i ”getmagen”, om så är fallet så måste du montera ny packning. 
Packningen vid toppen består av en aluminium bricka, i de flesta fall kan man 
återmontera dessa, så var försiktig så att de inte försvinner. 

6. Röret från bakre cylindern måste demonteras ihop med ” getmagen”. Lossa 
avgasklämman vid ”getmagen” skruva sedan av muttrarna uppe vid motorn, ta bort 
flänshalvorna, ”getmagen” hålls på plats av två skruvar, en på vardera sidan, skruva 
först bort den vänstra när du sedan tar av den högra så måste du hålla ena handen 
under ”getmagen” för att fånga upp den och för att kunna lirka ut röret från cylindern. 
Lirka nu försiktigt ut det bakre röret ur ”getmagen”. När nu ”getmagen är borta så 
plocka bort de två gummibussningarna på vänster sida som sitter i hålet där 
”getmagen” hängde, bussningarna på högra sidan kommer att användas till de nya 
rören. 

7. Plocka av alla fyra avgasklämmorna från ”getmagen” och montera dem på 
ersättningsröret, var noga med att vända dem likadant som de satt så att du kommer till 
att spänna dem, spänn dem dock inte i nuläget. 

8. Montera nu bakre röret ( röret från den bakre cylindern) i ersättningsröret, med ny 
packning om du inte fick ut den gamla, i ungefär rätt vinkel, spänn inte klämman. 

9. Håll nu rören med ena handen och styr avgasröret rätt i bakre toppen, skruva i högra 
skruven som ”getmagen” hängde i så att ersättningsröret hänger i sitt fästöra, spänn 
inte i nuläget. Montera flänshalvorna, ( glöm inte packningen ) spänn inte muttrarna i 
nuläget, om du har grafitsmörjmedel så sätt en droppe på pinnskruvarna innan du 
monterar muttrarna. 

10. Montera främre röret i ersättningsröret, med ny packning om du inte fick ut den 
gamla. 

11. Montera flänshalvorna, ( glöm inte packningen ) spänn inte muttrarna i nuläget. 
12. Montera nu båda ljuddämparna, med nya packningar om du inte fick ut de gamla, 

spänn de bakre bultarna.  
13. Spänn nu muttrarna uppe vid topparna, spänn jämnt så att det blir tätt. 
14. Spänn nu alla fyra avgasklämmorna. 
15. Spänn skruven som ersättningsröret hänger i på högra sidan. 
16. Montera värmesköldarna. 
17. Klart.  
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