EQUINE FUSION MONTERINGSANVISNINGAR FÖR BEST GRIP SKRUVDUBBAR
För att ge dig som användare av joggingskor möjligheten att använda joggingskorna
året runt finns det anpassade skruvdubb att montera i skorna. Det är viktigt att du
följer Equine Fusions monteringsanvisningar för att vi ska kunna garantera hög
säkerhet, bra grepp och funktion på skor och brodd tillsammans.
Typ av Best Grip Dubb? Vilken modell av skor du har avgör vilken modell av Best Grips
skruvdubb som du kan använda. Till modell Active Jogging/Trekking/All Terrain//24-7
limskon rekommenderas modell Best Grip 1100 och verktyg 3200. (Till modell Ultimate
och gamla Ultra rekommenderas modell Best Grip 1000. Den går också i regel bra att ha
till sina egna stallskor då de är väldigt små/korta! :)
Dessa broddar är enkla att montera och ger ett väldigt bra grepp på snö och is utan att
kompromissa med de viktiga egenskaperna hos joggingskorna. Broddar kan monteras när
de behövs, och monteras bort igen när de inte längre behövs. Använd bara samma
verktyg. (OBS detta går inte om du valt att limma fast broddarna)

TIPS! Tryck ner spetsen på dubben i gummit en bit innan du börjar skruva.
Så slipper du att den ”halkar” omkring på gummit och sätter sig fel.

REKOMMENDERAT ANTAL DUBB:
Storlek:
7 - 10 dubbar per sko
8 - 12 dubbar per sko
9 - 14 dubbar per sko
10 - 14 dubbar per sko
11 - 18 dubbar per sko
12 - 18 dubbar per sko
13 - 18 dubbar per sko
14 - 18 dubbar per sko
15 - 18 dubbar per sko
16 - 18 dubbar per sko

MONTERINGSANVISNING:
1.
2.
3.

Detta behöver du: Skorna, brodd-kit med verktyg (bits) och en skruvdragare
Installera verktyget/biten i skruvdragaren
Sätt in en brodd i verktyget/biten
4. Justera den vassa spetsen på brodden så att den är riktad mot centrum av
gummidubben på undersidan av skon och tryck ner spetsen i gummit först
5. Tryck brodden hårt in skon samtidigt som du använder skruvdragaren för att
börja skruva in brodden i skon. (OBS starta med långsam rotation)
6. Sluta skruva när den övre kanten på brodden är plan längsmed kanten på
gummit. (vanligt fel är att man skruvar i den för grunt, den ska ganska långt ner
för att inte riskera lossna)
7. Klart!

OBS! Det absolut vanligaste felet som många gör när de monterar dubben är att de inte
skruvas ner tillräckligt djupt i skon! Kanten på dubben måste vara nedanför
gummikanten. Om kanten på dubben är ovanför gummit så ökar risken att dubben
lossnar under användning, även om de limmas fast.
Titta gärna på våra instruktionsvideos där du kan se hur man skruvar i dubbarna i
joggingskon på nära håll! Du hittar detta inne på Viahovs blogg www.viahovblogg.se om
du klickar dig vidare till avdelningen #dubbar&broddar, eller kika på vår youtube-kanal,
där vi också har videos sparade.
VI REKOMMENDERAR ATT DU LIMMAR FAST DUBBARNA
Nedan följer några extra tips och trix för dig som vill försäkra dig om att dubbarna sitter
riktigt bra och du inte ska kunna tappa någon längs vägen. Tänk på att du inte kan
montera bort dubben om du väljer att limma fast dem.







Limma fast dubbarna (du behöver ej borra hål)
Använd Loctite 480 lim eller motsvarande lim
Lägg en droppe lim på dubbens spets innan du skruvar ner den i skon
Upprepa på samma sätt för varje dubb
Låt torka i ett dygn
Färdigt att användas!

