
HANDLEIDING VOOR HET “CABRIO TENTJE” 
De montage set bestaat uit de volgende onderdelen (foto 1) 

2 x bout M 5 x 25 mm            2 x elastiek 
                                          4 x schijf M5                         6 x parker 
                                          4 x moer M 5                     2 x druk knop 
                                          2 x moer M 5 (kunststof)         4 x elastiek houder                  
                    Foto 1  

                                                 
Boor een gat 5 mm op 600 mm gemeten vanaf de voor zijde van de bak en 25 mm van af de 
boven zijde van de bak. 
Controleer eerst of de beugel 560 mm breed is (foto 2) door vervoer kan dit afwijken druk of 
trek de beugel eerst op de juiste maat om spanning in de bak te verkomen.  
Monteer de bouten M 5 x 25 mm op de zijkant van de bak. 
Eerst een schijf op de bout dan de bout door het 5 mm gat van binnen naar buiten dan weer 
een schijf en dan de twee M 5 moeren. en borg deze door de twee moeren tegen elkaar in vast 
te draaien.(de twee moeren dienen als afstand houder om beschadiging van de bak te voor 
komen bij het schanieren van de tent.) Plaats de beugel en monteer aan iedere kant een M 5 
kunststof moer (foto 3). 
De twee druk knoppen komen buiten aan de voor kant van de bak om de tent op vast te zetten. 
De twee elastiek houders komen op de achter kant van de bak om het elastieken die door de 
ogen in het tentzeil zitten achter te haken.  
   

Op de foto hier onder is te zien hoe de beugel is gemonteerd op de bak 
(hier op is geen tent gemonteerd ) 

 
Let op: laat de tent niet bij temperaturen onder O buiten op uw fiets zitten,de tent is hier niet tegen bestand en      

hiermee vervalt ook daarbij de garantie op scheuren van het raam. 
Let op: op de fiets zit op het balhoofd een kap met een boutje als men de tent inklapt kan het boutje schade geven 

Aan de tent ons advies is de bout naar link of rechts te laten steken i.p.v. naar voren. 
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