
Návod na montáž a používání nosi�e kol 
ALFA 2+1, ALFA 2+1 OFF, ALFA 3+1 

 
Nosi� se skládá z n�kolika �ástí (viz obrázek): 
(A)  T�lo nosi�e       1 ks 
(B)  Upínací šroub M20x1,5      1 ks 
(C)  Element pojistný        1 ks  
(D)  Nosník kol s upínacími elementy    2 – 3 ks (dle verze) 
(E)  Držák osv�tlení a úchytky SPZ     1 ks 
(F)   Sada sv�tel s p�ipojovacím kabelem a zástr�kou  1 ks 
(G)  Úchytka SPZ       1 ks 
(H)  Rám trubkový s upínacími elementy    1 ks 
(I)   P�íchytky kabelu sv�tel      6 ks 
(J)  Táhlo sklopného mechanismu     1 ks 
(K)  Adaptér        1 ks 
(L)  Upínací element k adaptéru     1 ks 
 
Postup montáže: 
1) T�lo nosi�e (A) nasuneme zezadu na kouli tažného za�ízení automobilu a zašroubujeme 
Upínací šroub M20x1,5 (B), který velmi dob�e utáhneme p�ibaleným klí�em velikosti 30. 
Doporu�ený utahovací moment 200 Nm. 
 

2) Na Upínací šroub (B) nasadíme nejd�íve Element pojistný (C) uchycený na �etízku a pak 
na n�j našroubujeme uzamykatelnou matici pro zajišt�ní nosi�e proti krádeži. 
Uzamykatelná matice za�ne fungovat až po dotažení napevno! 
 

3) Z  Rámu trubkového s upínacími elementy (H) uvolníme šrouby s ru�ní maticí a 
podložkou. Rám p�iložíme promá�knutými konci k zahnutým trubkám T�la nosi�e (A). 
Šrouby prostr�íme otvory zp�t, p�iložíme podložky a utáhneme matice. P�i uskladn�ní nosi�e 
se tyto ru�ní matice jen povolí a Rám se sklopí. 
 

4) Zástr�ku Sady sv�tel (F) zastr�íme do zásuvky tažného za�ízení na aut� a odzkoušíme 
funk�nost koncových sv�tel. 
 

5) Zadní SPZ vozidla odšroubujeme nebo vyjmeme z držáku a zasuneme do úchytky SPZ (G) 
na nosi�i. 
 

6) Adaptér (K) upneme k nosi�i tak, že zasuneme 2 trubky adaptéru ø20 do p�ipravených 
otvor� držák� adaptéru, které jsou mezi sv�tlem a SPZ. Po zasunutí na doraz utáhneme 
dv�ma šrouby M8 pomocí šestihranného klí�e �.5. 
 

7) Nyní provedeme ustavení jízdních kol na nosi�i. Postavíme kolo na první (od zádi 
automobilu) Nosník kol s upínacími elementy (D), usadíme v plastovém žlábku a provedeme 
upnutí kola v podélném sm�ru. Nejkratším upínacím elementem (H) uchytíme pomocí 
sv�rky rám jízdního kola v nejlépe p�ístupném míst� a pevn� utáhneme ru�ní plastovou 
maticí. Upínacím elementem je možné posouvat po Rámu (H) a tak si najdeme jeho 
nejvýhodn�jší pozici. Pokra�ujeme upnutím kola v p�í�ném sm�ru utažením plastového 
pásku kolem ráfku kola. Obdobn� postupujeme u dalších kol. Kolo na adaptéru (K) 
upevníme v podélném sm�ru p�ídavným upínacím elementem (L) k poslednímu kolu na 
nosi�i, v p�í�ném sm�ru op�t páskou kolem ráfku. 
 

8) Poslední kolo zajistíme uzamykatelnou maticí. Pokud je poslední kolo na adaptéru, 
musíme vym�nit uzamykatelnou matici na nejdelším upínacím elementu Rámu (H) s ru�ní 
maticí na p�ídavném upínacím elementu k adaptéru (L). Pokud p�epravujeme menší po�et 
kol, lze uzamykatelnou matici p�esunout na p�íslušný upínací element. U p�epravy menšího 
po�tu kol dodržujeme vždy zásadu umís�ování kol od zádi automobilu, je také možné 
adaptér odmontovat od nosi�e. 
Pro d�kladné zabezpe�ení kol proti krádeži doporu�ujeme použít lankový zámek. 
 

9) Chceme-li se dostat pohodln� do kufru vozidla nebo otev�ít 5. dve�e u hatchbacku, 
m�žeme využít sklopného mechanismu nosi�e. Jednou rukou zatla�íme na nosi� sm�rem 
k zádi vozidla  (k odleh�ení jeho zatížení), druhou rukou uchopíme Táhlo sklopného 
mechanismu (J) co nejp�esn�ji uprost�ed, zatáhneme Táhlo dozadu a celý nosi� sklopíme na 
doraz (i s naloženými jízdními koly). Pozor! Neskláp�t nosi� tlakem na Táhlo (ale rukou, 
kterou jsme tla�ili na nosi�).  Pro uvedení nosi�e zp�t do jízdní polohy postupujeme opa�n�. 
Zvedneme sklopený nosi� do vodorovné polohy jemným rázem až zacvakne západka 
sklopného mechanismu a nosi� ve vodorovné poloze zabezpe�í. P�ed jízdou vždy toto 
zabezpe�ení zkontrolovat! 


