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Všechny díly jsou vyrobené CNC obráběním z materiálu dle objednávky. Vzhled dílů se 

může mírně lišit od vyobrazených dílů. 

Pro použití tohoto kitu je třeba používat těhlice značky Yeah Racing - #TA01-006BU 

(odkaz). Dále je třeba použít poloosy, které dovolují větší rejd kol. Obzvlášť nevhodné je užití 

sériových tzv. „kostí“. Pokud Váš model nemá horní spojovačky a spojovačky řízení 

s kulovými klouby jako na obrázcích, je nutné je vyměnit za podobné. Rozložení hmotnosti je 

možno měnit změnou polohy baterie. Doporučujeme použít short baterii v pozici napříč za 

servem, možná je i pozice podélná (pro podélnou pozici může být problém s nedostatkem 

místa pro konektor baterie). 

 

  

http://www.embieracing.com/
http://www.rcmart.com/yeah-racing-ta01006bu-alum-front-knuckle-ta01ta02-p-27491.html?cPath=595_744_754
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Upozornění! Prosím zkontrolujte, zda máte spodní plato verze TA02 změřením zobrazené 

rozteče na vašem platu. Verze TA01 má plato delší a změnil by se tak rozchod kol.  

 

- Spodní plato 

- Přední a zadní vymezovací podložky 

- Horní plato 

- Prodlužující páka servosaveru 

- Prodlužující páky těhlic řízení 

- Závitová tyč pro spojovačky řízení 

- 12 ks matic M3 

 

http://www.embieracing.com/


 

   www.EmbieRacing.com 
 

 

 

 

1) Přišroubujte prodlužovací páku na servosaver. V případě použití originálního 

servosaveru budete muset vyvrtat doplňující díru pro zajištění polohy. Doporučujeme 

použití silnějšího servosaveru. 

2) Servo našroubujte zápustnými šrouby a přiloženými matkami k hornímu platu. Pozice 

serva musí být nad horním platem, viz obrázek. 

3) Horní plato přišroubujte k přední a zadní převodové skříni podvozku dle přiložené 

fotografie. Na přední převodovou skříň přišroubujte horní plato zvrchu, na zadní 

převodovou skříň odspoda. V zadní převodové skříni je vhodné umístit matici do 

otvoru jako na obrázku. Ta je tímto zajištěna proti pootočení. 

 

4) Sražte hranu spodního plata v zadní části dle obrázku.  

 

 

 

http://www.embieracing.com/
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5) S pomocí přiložených vymezovacích podložek přišroubujte spodní plato. Podložky 

zajišťují správnou návaznost dílů na převodové skříně a pomáhají snížit těžiště. 

Vymezovací podložky je možné zajistit sekundovým lepidlem pro snadnější příští 

montáž.  

6) Dvěma šrouby přišroubujte prodlužující ramínka na těhlice. Dodrže orientaci dle 

fotografie. 

7) Přiloženými závitovými tyčemi prodlužte spojovačky řízení a přišroubujte klouby 

zatáčení dle fotografie. 

 

8) Není-li tomu tak, doporučujeme dovážit podvozek po instalaci elektroniky v poměru 

50:50. 

 

http://www.embieracing.com/
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Parohy jsou uzpůsobeny tak, aby dovolily více možností nastavení tlumičů než původní 

parohy. Při jejich konstrukci byl kladen důraz na to, aby byl využit chod (originálního) 

tlumiče v jeho maximální délce a plato má tedy možnost dosednout až na zem, což originální 

díl neumožňuje. 

Pro použití těchto parohů je třeba mít tlumiče uloženy na kulových kloubech. Uložení horních 

spojovaček je optimalizováno pro větší rolování šasí a vytváří rovnoběžník.  

- Přední parohy 

- Zadní parohy 

- Hliníkový mezikus pro montáž předních parohů 

- 4 ks matic M3 

1) Přední parohy jsou upevněny přes hliníkový mezikus, který je součástí dodání. 

http://www.embieracing.com/
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2) Protože jsou díky změně geometrie horní spojovačky delší, doporučujeme použít 

kloubek s delším tělem či delší spojovačku.  

3) Pro použití vnějších děr horních spojovaček není třeba dalších úprav. Pro použití 

vnitřních děr je ale třeba provést zásah do převodových skříní zbroušením hran dle 

obrázku. 

4) Pro montáž držáků karoserie použijte podložky jako na obrázku a sražte hrany držáků. 

 

Držák baterie je vyráběn pro příčnou a podélnou pozici baterie. Pozor, u některých baterií v  

podélné pozici může být problém s nedostatkem místa pro konektory. Příčný držák je vyráběn 

i pro baterii klasické velikosti, doporučujeme ale baterii typu short. Držák zajišťuje baterii 

směrem do stran a vpřed/vzad, nikoli však směrem nahoru. Jedna část je pevná a druhá 

posuvná, takže je možno baterii lehce vyjmout povolením držáku bez jeho demontáže. 

http://www.embieracing.com/
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