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Ge din VTX en ny bakdel! 
 
 

Av: Håkan Kvarnström, VTX Riders Sweden 
 
Som bekant har inte VTX 1800 den vackraste av bakar i originalutförande. Denna sida visar hur man 
kan modifiera baken så att den ser mindre och smäckrare ut.  
 
Steg 1 är att byta ut nummerplåten till en mindre variant, men som tyvärr inte är laglig i Sverige. Du 
måste alltså ha din gamla (stora skylt) tejpad ovanpå den mindre när du är ute i trafiken.  ;-)   
 
Givetvis kan man snickra ihop en lösning genom att skruva en liten nummerplåt direkt över de gamla 
fästena, men jag letade efter en lite mer "high-tech" look. Dessutom ville jag ha bort den gamla fula 
skyltbelysningen samt reflexen så det fick bli en skyltram med inbyggd belysning.  
 

 
 
 

Figur 1 - Skyltram från Radiantz 
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Figur 2 - Nummerskylt i USA-storlek 

En ny skylt beställdes i USA-format (180x100 mm). Jag ville ha en så låg skylt som möjligt för att visa 
så mycket som möjligt av bakhjulet. Fördelen med en skylt i USA-format är att det finns ett stort utbud 
av skyltramar i olika varianter i just det formatet. Art Invest i Kungälv säljer skyltar i  
plåt för 315 SEK vilket är överkomligt.  
 
artinvest@telia.com 
0303 - 23 06 38 

Notera: Skylten från Art Invest var någon millimeter för stor (den vita kanten ovan) för att passa i ramen. 
Använd en bänkslip eller fil för att slipa bort kanten så att den passar perfekt i ramen. Efter en sommars 
användning märkte jag också att den svarta lacken på skylten börjar släppa. Det kan vara en god idé 
att klarlacka skylten innan den monteras så håller lacken bättre mot tvätt och polering.  

Jag ville ha en skyltram i krom som skulle matcha den kromade skärmkant som jag redan hade 
monterad. Jag hittade en bra ram med inbyggd belysning i LED-teknik. Dioderna är av HID-typ, vilket 
innebär att de ger ifrån sig ett väldigt intensivt vitt ljus. Inte alls lika gulaktigt som med en vanlig 
glödlampa. Ramen kommer från Radiantz  och kan beställas hos Custom Dynamics 
(http://www.customdynamics.com) eller Cruiser Customizing (http://www.cruisercustomizing.com). 
Priser kan variera, men ligger runt $100 (Artikel nummer: 5201-52). Den finns också i andra (neon) 
färger för den som gillar den lite mer pimpiga stilen (SWE?). 

För att ha något rejält att fästa skylten och ramen i så behövs en baksida i kraftig plåt. Det går att få till 
utan, men det kommer att bli rangligt och dessutom se ofärdigt ut. Jag valde en (dyr) lösning och 
beställde en färdig högglanspolerad plåt i rostfritt stål. De tillverkas av Aeromach Engineering och kan 
beställas från Cruiser Customizing m.fl. (Artikelnummer: AM 8250-SSP).  I verkligheten såg den inte 
alls ut som den på bilden på web-sidan, men passade utmärkt! Kostnad: $50. 
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Figur 3 - Enligt tillverkarens hemsida    Figur 4 - I verkligheten  

Vill man spara några hundralappar kan man givetvis knacka till en egen plåt som passar, men det är 
inte helt enkelt att såga och bocka rostfritt stål så att det blir snyggt. Att sedan högglanspolera baksidan 
skulle ta ytterligare någon timme med våtslippapper och autosol så valet var enkelt för mig.  

Nu är det dags att torka ren baken på VTXen. Plocka bort blinkers, nummerskylt och det fäste som 
skylten sitter på. Ta dessutom bort reflexen och skyltbelysning. Kabelanslutningen till skyltbelysningen 
sitter med kabelskor så du behöver inte klippa någon kabel. Efter rengöringen bör det se ut ungefär så 
här: 

 

 

Figur 5 - Orginalskylt samt skyltbelysning borttagen. Kabelskon till skyltbelysningen skymtar i bakgrunden.  

 

Klåparen till handlare som jag köpte cykeln av hade varit oförsiktig när stödbyglarna till packväskorna 
monterats så lacken var skadat vid de nedre skruvhålen. Jag rengjorde och lackade med rostskydds-
färg för att förhindra framtida rostangrepp. I figuren ovan syns också den kromade skärmkant som jag 
har monterat. Den kommer från National Cycle. Nu uppstod ett litet problem. Jag ville att nummerplåten 
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skulle vara lite vinklad utåt och inte vara monterad lodrät. Den polerade skyltbaksidan som jag 
införskaffat var inte gjord på det sättet, så jag tvingades använda monteringsbygeln från originalskylten. 
Den var dock på tok för stor för att kunna användas så jag tvingades kapa bort några centimeter på 
den för att den inte skulle sticka fram under skylten.  

 

 

Figur 6 - Nyborrade hål för att kompensera för den borttagna skyltbelysningen. 

Eftersom jag plockat bort den gamla skyltbelysningen måste bygeln höjas en aning för att inte det skall 
bli en glipa mellan skylt och skärm. Jag blev därför tvungen att borra nya hål i bygeln enligt bilden ovan. 
Anpassa de nya hålen så det passar med den skyltram du använder. Hålens höjd påverkas också av 
om du har en kromad skärmkant eller inte. Bygeln monterades sedan i de existerande hålen där skylt-
belysningen tidigare var skruvad. Dimensionen på skruvarna är något grannare än originalskruvarna, 
men jag tyckte det kändes tillräckligt stabilt. Jag använde brickor för att förhindra att skruvskallarna skall 
äta sig in i bygelns gods. Jag har nu kört över 1000 mil med denna montering och det finns ingen 
tendens till försvagning.  

 

Figur 7 - Modifierad originalbygel återmonterad i de nyborrade hålen. 

När bygeln är monterad är det bara att skruva fast den rostfria plåten. Jag var bekväm och borrade inte 
ny hål, utan använde det förborrade centrumhålet med inbyggd mutter. Jag lade en gummibricka 
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mellan bygel och plåt för att få lite flex och för att inte plåten skall kunna rotera runt sin axel. Har du gjort 
allt rätt så kommer överkanten på skylten att ligga an underkanten på skärmen och kan således inte 
rotera. Så här ser det ut när plåten monterats: 

 

Figur 8 - Den rostfria plåten monterad 

Nummerplåten skall nu "klämmas" fast mellan den monterade plåten och skyltramen. Först måste man 
borra hål i plåten för att få igenom skruvarna som skall fästa ramen. Jag blev också tvungen att borra 
ett litet hål i övre hörnet för att få igenom kabeln till lysdioderna.   

 

Figur 9 - Borrade hål i hörnen samt hål för kabelgenomföring 

Dra igenom kabeln genom plåten och hela vägen genom hålet i bygeln. Kläm på kabelskor på 
anslutningarna och koppla ihop. Jag fick lov att korta anslutningskabeln något för att slippa ha en härva 
av kabel ligganden under skärmen. Slå på tändningen och kolla om skyltbelysningen fungerar. Om det 
inte lyser har du antagligen kastat om polerna. Skifta kablarna (+/-) och prova igen.  
 
När det fungerar, skruva fast skyltramen med hjälp av de medföljande kromade genomgående 
skruvarna.  
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