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1  Kaavio: IsoStrut1 KAAVIO: ISOSTRUT
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Kiinnitystarvike Kiristysmomentti

11 – Iskunvaimentimen kiinnityspultti  7 Nm

13 – IsoStrutin taka-akseli 10 Nm

14 – IsoStrutin päätytulpan pultti 10 Nm

15 – IsoStrutin eturuuvi  5 Nm

16 – Pääolka-akseli 23 Nm

17 – Vaihtajan mutteri 23 Nm

Osa

 1 – IsoStrut

 2 – Runkokotelo

 3 – Vaimentimen öljyntäyttötulppa

 4 – Takakiinnitysholkki

 5 – Kotelon pyyhkijäholkki 

 6 – Vaahtomuovirengas

 7 – Kotelon pyyhkijätiiviste

 8 – Vaimentimen runkoholkki

 9 – Ohjainholkit

10 – O-rengas

12 – Lukitusmutteri
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TARVITTAVAT TYÖKALUT

•  Kärkipihdit

• Puhdas ruisku

• �Haarukkaöljy�(10 W)

•  Momenttiavain  
(5–10 Nm)

 1. Jos tulppa on paikallaan, vedä se varovasti 
pihdeillä irti IsoStrutista.

 2. Voitele tiivisteiden sisäpuoli kevyesti.

 3. Anna O-renkaan olla paikallaan 
iskunvaimentimen päällä ja aseta IsoStrut 
keinulinkkuun.

 HUOMAUTUS   Jos pyörä on käytetty, 
tarkista, onko keinulinkun sisällä olevissa 
liukuholkeissa merkkejä kulumisesta. Uusi 
kuluneet liukuholkit. 

 4. Paina iskunvaimenninta koteloon, kunnes 
iskunvaimentimen runkosilmukka on keskellä 
kotelon kiinnitysreikää.

2 ISOSTRUT-ISKUNVAIMENTIMEN ASENTAMINEN 2  IsoStrut-iskunvaimentimen asentaminen 

 5. Asenna kiinnityspultti, ohjainholkki ja 
runkoholkki kuvan mukaisesti, ja tarkista, onko 
O-renkaassa murtumia, repeämiä tai merkkejä 
kulumisesta.

Jos pyörä on käytetty, tarkista likaisuus ja 
puhdista osat.

O-RENGAS

OHJAINHOLKKI

RUNKOHOLKKI

KIINNITYSPULTTI

 6. Tarkista, onko lukitusmutterin O-rengas kulunut 
tai onko se erittäin likainen. Puhdista tai uusi 
tarvittaessa.

O-RENGAS

 HUOMAUTUS   Näitä O-renkaita on 
saatavana erikseen osanumerolla 588512.

 7.  Asenna iskunvaimentimen rungon 
pulttikokonaisuus kuvan mukaisesti.

LUKKO 
MUTTERI

YLEMPI 
OHJAINHOLKKI

ALEMPI 
OHJAINHOLKKI

KIINNITYS 
PULTTI

RUNKOHOLKKI

 8.  Liu’uta kokonaisuus kiinnikkeen alaosan läpi.

 9.  Asenna ylempi ohjainholkki yläpuolelta.

10.  Tarkista, että O-rengas on kunnolla paikallaan 
iskunvaimentimen takaurassa.

11.  Asenna runkovaimentimen lukitusmutteri ja 
kiristä�se�momenttiin�7 Nm.
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TARVITTAVAT TYÖKALUT

•  Pitkävartinen 
kuusiokoloavain

• M5-kuusiokoloavain

• M6-kuusiokoloavain

• Momenttiavain

 HUOMAUTUS   Ennen tätä asennusta: 
Pääolkatapin laakereiden ja holkkien 
sekä IsoStrutin on oltava asennettuna 
keinulinkkuun. 

 1. Aseta satulatolppa telineeseen.

 2. Aseta keinulinkku etukolmiorunkoon.

 3.  Aseta IsoStrutin taka-akseli ja päätytulpan 
pultti paikoilleen, MUTTA ÄLÄ KIRISTÄ NIITÄ 
MOMENTTIIN.

 4.  Aseta IsoStrutin eturuuvit ja aluslevyt 
paikoilleen, MUTTA ÄLÄ KIRISTÄ MOMENTTIIN.

5. Aseta kuusiokoloavain vetopuolelta 
pääolkatapin laakeriin.

Vihje: Voit kohdistaa kunnolla aluslevyt 
pääolkanivelen molemmilla puolilla käyttämällä 
pitkävartista kuusiokoloavainta tai vastaavaa 
työkalua. 

3 KEINULINKUN ASENTAMINEN ETUKOLMIORUNKOON2  IsoStrut-iskunvaimentimen asentaminen 

12.  Pidä vaimenninta pystyasennossa ja lisää 
IsoStrutiin�ruiskulla�15 ml�haarukkaöljyä.

 HUOMAUTUS   Tämä toimenpide 
voidaan suorittaa myös tuoreen haarukkaöljyn 
lisäämiseksi�osana�100 tunnin�huollon�
tiivisteiden vaihtoa ja liukuholkkien 
tarkastusta.

13.  Paina öljyntulppa tiukasti paikalleen IsoStrutin 
takapäähän. Varmista, että tulppa on tiukasti 
paikallaan IsoStrutin aukossa.

14.  Asenna puristusholkki vaimentimen tulppaan.

 HUOMAUTUS   Jos takavaimentimen 
osien pujottaminen puristusholkin läpi ei 
onnistu, tulppa ei ole kunnolla paikallaan 
IsoStrutin aukossa.

15.  Pyyhi lopuksi ylimääräinen öljy 
kokonaisuudesta.
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3  Keinulinkun asentaminen etukolmiorunkoon 

 6. Aseta yksi pääolkatapin aluslevyistä 
etukolmiorungon ja ei-vetopuolen keinulinkun 
väliin. Työnnä kuusiokoloavain aluslevyn läpi.

 7. Liu'uta pääolkatappi kuusiokoloavaimen ei-
vetopuolen päähän, aluslevyn läpi ja olkatapin 
laakeriin. Näin aluslevy ja poltti pysyvät 
paikoillaan. Vedä kuusiokoloavain ulos.

 8. Aseta vetopuolelta toinen pääolkatapin 
aluslevyistä etukolmiorungon ja vetopuolen 
keinulinkun väliin. Työnnä kuusiokoloavain 
aluslevyn läpi.

 9. Kun kuusiokoloavain on yhä paikallaan, pujota 
pääolkatappi molempien aluslevyjen läpi 
takahaarukan alaputken kierteeseen. Varo 
vahingoittamasta kierteitä, kun alat kiertää 
akselia paikalleen.

10. Kiristä kaksi etupuolen ruuvia momenttiin 
5 Nm.�

11. Kiristä�taka-akseli�momenttiin�10 Nm.

 HUOMAUTUS  Tarkista, että aluslevyt 
ovat ruuvinkantojen alla.

12. Asenna vetopuolen lukitusmutteri ja kiristä 
pääolka-akseli�kiristysmomenttiin�23 Nm.

TARVITTAVAT TYÖKALUT

• Pieniä nippusiteitä

• M4-kuusiokoloavain

• Pieni momenttiavain

 1. Pujota takajarruletku keskiön 
vaijerireititysaukon läpi.

 2. Asenna takajarru takahaarukan alaputkeen.

 3. Pujota takajarruletku takahaarukan alaputken 
kahden vaijeriohjaimen läpi.

 4. Kiinnitä letku nippusiteillä löysästi 
vaijeriohjainten ympärille. Jätä nippusiteet 
toistaiseksi löysälle, jotta letkujen 
asentaminen sujuisi helpommin.

 5. Reititä letku alaputkeen ja pujota se ulos 
emäputkessa vasemmalla olevasta aukosta.

4 TAKAJARRUN JA LETKUN ASENTAMINEN
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TARVITTAVAT TYÖKALUT

• Koukku

• Pieniä nippusiteitä

• Momenttiavain

•  Kuusiokoloavain  
(takavaihtajan 
asennus)

 HUOMAUTUS  Tässä ohjeessa 
oletetaan, että keskiö ei ole asennettuna. Jos 
keskiö on asennettuna, voit pujottaa vaijerin 
keskiön aukosta ylös emäputkeen ja alas 
taaempaan vaijerireititysaukkoon.

 1. Pujota vaijeri emäputken 
sisääntuloaukosta, alas alaputkeen ja ulos 
takavaijerireititysaukosta.

 2. Jatka kaapelin pujottamista takavaijeriaukosta 
takahaarukan alaputken takareiän kautta 
(vetopuolella).

Vihje: Voit helpottaa vaijerin pujottamista 
takahaarukan alaputken aukon läpi käyttämällä 
koukkutyökalua. 

 3. Kiinnitä vaijeri nippusiteillä löysästi 
vaijeriohjainten ympärille. Jätä nippusiteet 
toistaiseksi löysälle, jotta asentaminen sujuisi 
helpommin.

 4. Kiinnitä takavaihtaja takahaarukan alaputkeen. 
Kiristä se valmistajan ilmoittamaan arvoon.

 5. Suorita takavaihtajan asennus loppuun sen 
valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

5 TAKAVAIHTAJAN JA VAIJERIN ASENTAMINEN

TARVITTAVAT TYÖKALUT

• M4-kuusiokoloavain

• Momenttiavain

•  Nippusiteen 
katkaisutyökalu

 1. Napsauta kaksi koteloa läpivientikappaleeseen 
satulaputken juuressa.

 2. Asenna vaijeriohjainkeskilevy. Kiristä pultit 
momenttiin 2 Nm.

 3. Tiukkaa sitten nippusiteet runkoa vasten ja 
katkaise ne läheltä runkoa.

6 KAHDEN VAIJERIN OHJAINLÄPIVIENTIKAPPALEEN ASENTAMINEN
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TARVITTAVAT TYÖKALUT

• M4-kuusiokoloavain

• Katkaisutyökalu

•  Kuusiokoloavain  
(kannattimen ylätulpan 
asennus)

•  Kuusiokoloavain 
(lukituspuolan 
pidätinruuvi)

• Momenttiavain

 1. Asenna vaijeri etälukitussäätimeen.

 2. Pujota vaijeri yläputken alaosan aukosta aivan 
IsoStrutin edessä ja vedä se ulos emäputken 
vetopuolen aukosta.

 3. Pujota vaijeri emäputkessa kuoreen.

 4. Liu'uta IsoStrutin päässä holkki vaijerin päälle.

PÄÄTYHOLKKI

 5. Pujota vaijeri loven läpi.

 6. Pujota vaijeri lukituspuolan ympärille ja asenna 
pidätinruuvi.

VETOPUOLI EI-VETOPUOLI

 7. Testaa mekanismin tyydyttävä toiminta.

 8. Katkaise�vaijerin�pituus�sopivaksi�(20–30 mm)�
ja purista sen päähän päätetulppa.

7 LUKITUSVAIJERIN PUJOTTAMINEN 8 VAIJERIREITITYS

ISKUNVAIMENTIMEN 
LUKITUSVAIJERI

REITITETTY YLÄPUTKEN LÄPI

DROPPER-
SATULATOLPPA

(JOS�ON)

TAKAVAIHTAJA REITITETTY 
VETOPUOLEN TAKAHAARUKAN 

ALAPUTKEN LÄPI

TAKAJARRULETKU
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Ilmatilavuuden säätökappaleen vaihtaminen 

TARVITTAVAT TYÖKALUT

•  BSA30-keskiötyökalu

• Lukkorengaspihdit

• Loctite Blue 243

• Rinnakkaispihdit

• Momenttiavain

• Iskunvaimenninpumppu

• Väliosat

 1. Tarkista iskunvaimentimen ilmanpaine 
iskunvaimenninpumpulla. Merkitse tämä arvo 
muistiin käytettäväksi vaiheessa 18.

 2. Laske ilmaa vähitellen ilmaventtiilistä.

Vihjeitä: Iskunvaimenninta ei ole tarpeen puristaa 
kokoon, sillä negatiivisessa ilmajousessa tarvitaan 
hieman ilmaa.

 3. Irrota kaksi pulttia ja aluslevyä IsoStrutin 
etupuolelta.

 4. Löysää vaimentimen takatappia, mutta ÄLÄ 
poista sitä vielä.

 5. Aseta lukitusvipu avoimeen asentoon 
kiertämällä vipua vastapäivään.

9 ILMATILAVUUDEN SÄÄTÖKAPPALEET  Ilmatilavuuden säätökappaleet

 6. Paina iskunvaimennusta kokoon istumalla 
satulaan. IsoStrutin etupää siirtyy poispäin 
yläputkesta niin, että muodostuu tilaa BSA30-
työkalua varten.

HUOMAUTUS: Ole erittäin varovainen, ettei 
lukitusrenkaan avaamisessa käytettävä työkalu 
pääsisi naarmuttamaan yläputkea.

 7. Löysää lukitusrengas BSA30-työkalulla ja 
kierrä se irti vaimenninrungosta.

Vihje: Tämä vaihe on helpoin suorittaa 
iskunvaimentimen ollessa puristettuna kokoon.

 8. Kun rengas on kierretty irti 
iskunvaimentimesta, iskunvaimentimen etupää 
ulkonee eteenpäin paljastaen O-renkaan, 
pyöreän metallilevyn ja välilevyn.

 9. Poista mahdolliset lukitejäänteet ja lika 
iskunvaimentimen ja lukitusrenkaan kierteistä.

10. Siirrä pyöreää metallilevyä taaksepäin 
IsoStrutiin. Irrota sitten ilmatilavuuden 
säätökappale lukkorengaspihdeillä.

11. Aseta uusi säätökappale vaimentimen varren 
ympärille. 

12. Käytä säätökappaleen asettamisessa 
paikalleen lukkorengaspihtejä tai 
rinnakkaispihtejä säätökappaleen koon 
mukaan.
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99  Ilmatilavuuden säätökappaleet

13. Kuulet napsahduksen, kun säätökappale 
asettuu paikalleen ylempään ilmakorkkiin. 

14. Levitä Loctite Blue 243:a vähintään 2 
kierteeseen niin, että se peittää 60–90° 
kierteistä.

15. Asetu satulan takapuolelle ja pidennä jousitus 
vetämällä satulaa ylös. Näin lukitusrengas 
asettuu kosketukseen vaimentimen kanssa.

16. Kierrä lukitusrengasta vaimentimen ympärillä 
BSA30-työkalulla.

Vihje: Saavutat parhaan tuloksen tässä 
työvaiheessa tasapainottamalla pyörän istumalla sen 
takapyörän päällä.

17. Kiinnitä huomiota ylemmän ilmakorkin sijaintiin 
vaimentimessa tiukatessasi lukitusrengasta. 
Sen on oltava oikeassa asennossa ja 
riittävästi irti rungosta ennen kiristämistä 
momenttiin.

 HUOMAUTUS  Varmista, että ilmajousen 
venttiilin ja rungon välissä on riittävästi tilaa 
iskunvaimenninpumppua varten.

Vihje: Ylemmän ilmakorkin asentoa voidaan säätää 
myöhemmin ajajan toiveiden mukaan. Varmista oikea 
sovitus tarkistamalla vielä kerran etäisyys runkoon.

 Ilmatilavuuden säätökappaleet

18. Kiristä�lukitusrengas�momenttiin�17 Nm�
käyttämällä momenttiavainta ja keskiöavaimen 
reikää.

17Nm

19. Aseta vaimennin ajoasentoon ja tarkista 
ilmakorkin oikea asento. Korjaa tarvittaessa.

20. Voitele kevyesti vaimentimen etukiinnitysruuvit 
ja asenna ne. Tarkista, että aluslevyt ovat 
ruuvinkantojen alla. Kiristä ruuvit momenttiin 
5 Nm.

21. Kiristä vaimentimen taka-akseli momenttiin 
10 Nm.

22. Täytä vaimennin jälleen 
iskunvaimenninpumpulla samaan PSI-arvoon 
kuin vaiheessa 1.

23. Määritä vaimentimen oikea asetus ajajaa 
varten suorittamalla SAG-toimenpide.
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TARVITTAVAT TYÖKALUT (TIIVISTEET)

•  Tiivisteiden ja liukuholkkien puristintyökalusarja 
(pari),�osanro�593490

• Polyasetaalitanko,�1�tuuma�(25,4 mm)

• Ohjainlaakeripuristin

TARVITTAVAT TYÖKALUT (HOLKIT)

• Unior-liukuvasara, osanro: 689/2B1-US

• Kiristysholkki, 30–36

• Liukuholkin asennustyökalu

• Liukuholkin avennin

 1. Vedä etutiiviste ulos polyasetaalitankoa 
käyttämällä.

Vihje: Tiivisteen irrottaminen voi edellyttää tangon 
kiertämistä koteloa pitkin.

 2. Poista vaahtomuovirengas. 

 HUOMAUTUS  Kotelon etuosassa on 
vain yksi vaahtomuovirengas. Sen takaosassa 
ei ole yhtään.

 3. Vedä takatiiviste ulos polyasetaalitankoa 
käyttämällä.

Jos olet vaihtamassa pelkkiä tiivisteitä, siirry 
kohtaan PYYHKIJÄTIIVISTEEN ASENTAMINEN 
sivulla 23.

Jos olet vaihtamassa sekä tiivisteitä että 
liukuholkkeja, jatka vaiheesta 4.

 4. Aseta liukuvasara, johon on kiinnitetty 
kiristysholkki, kotelon etupään sisälle.

10 KOTELON PYYHKIJÄTIIVISTEET JA -HOLKIT  Kotelon pyyhkijätiivisteet ja -holkit

 5. Kierrä kiristysholkkia niin, että se kiinnittyy 
liukuholkin huuleen.

Vihje: Toimi varovasti, että se ei kiinnity liukuholkin 
huuleen kotelon sisäpuolella. Tartu pelkkään 
liukuholkkiin.

 6. Irrota liukuholkki liukuvasaraa käyttämällä.

 7. Irrota takaliukuholkki toistamalla vaiheet 4–6.

 8. Puhdista liukuholkkien urat pyyhkimällä ne 
kuivalla ja puhtaalla liinalla.

 9. Aseta uusi liukuholkki kumpaankin liukuholkin 
asennustyökaluun.

Tiiviste

Käytä työkalun tätä puolta  
liukuholkkien painamiseen sisään

Tiivisteiden ja 
liukuholkkien 
puristintyökalu

Holkki

Käytä työkalun tätä puolta  
tiivisteiden painamiseen sisään

10. Aseta molemmat työkalut liukuholkkien 
kanssa kotelon etu- ja takapäihin.

11. Aseta ohjainlaakeripuristin kotelon etupuolelta 
(kahvapää�kotelon�edessä).
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10  Kotelon pyyhkijätiivisteet ja -holkit

12. Napsauta ohjainlaakeripuristimen pää kotelon 
takapäähän.

13. Kierrä ohjainlaakeripuristinta kiinni niin, että 
se pysyy paikallaan. Tarkista puristimen, 
työkalujen ja liukuholkkien oikea kohdistus. 
Paina liukuholkit paikalleen puristinta 
kiertämällä.

 HUOMAUTUS  On normaalia, että raot 
kotelon etu- ja takapäässä ovat erikokoisia.

14. Tiukkaa puristinta, kunnes tunnet vastuksen. 
Kun tunnet vastuksen, irrota puristin ja 
työkalut, ja tarkista, että liukuholkit ovat oikein 
paikoillaan. 
 
Tarkista katsomalla, että liukuholkki on 
tarpeeksi syvällä kotelossa. Etäisyyksien 
liukuhoikin yläosasta tulisi olla seuraavat:  
 
•� Edessä�=�16,9 mm 
•� Takana�=�10,5 mm

16,9 mm, 
ETUPÄÄ

10,5 mm, 
TAKAPÄÄ

15. Säädä liukuholkin koko käyttämällä avenninta 
kotelon etupäästä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä voiteluainetta.

TÄRKEÄÄ: Varmista ennen käyttöä, että aventimen 
pää on puhdas.

16. Toista vaihe 14 kolmesta neljään kertaan 
liikuttamalla edestä taaksepäin ja takaa 
eteenpäin.

 HUOMAUTUS  Sillä ei ole merkitystä, 
kierretäänkö työkalu myötä- vai vastapäivään.

 1. Poista roskat pyyhkimällä kotelon sisäpuolella 
oleva tiivistyspinta.

 2. Aseta molemmat kotelon pyyhkijätiivisteet 
liukuholkki-/tiivistetyökaluihin.

Tiiviste

Käytä työkalun tätä puolta  
liukuholkkien painamiseen sisään

Tiivisteiden ja 
liukuholkkien 
puristintyökalu

Holkki

Käytä työkalun tätä puolta  
tiivisteiden painamiseen sisään

 3. Aseta molemmat työkalut tiivisteiden kanssa 
kotelon etu- ja takapäihin.

 4. Aseta ohjainlaakeripuristin kotelon etupuolelta 
(kahvapää�kotelon�edessä).

 5. Napsauta ohjainlaakeripuristimen pää kotelon 
takapäähän.

 6. Kierrä ohjainlaakeripuristinta kiinni niin, että 
se pysyy paikallaan. Tarkista puristimen, 
työkalujen ja tiivisteiden oikea kohdistus. 
Paina tiivisteet paikalleen puristinta 
kiertämällä.

 7. Tiukkaa puristinta, kunnes tunnet vastuksen. 
Kun tunnet vastuksen, irrota puristin ja 
työkalut, ja tarkista, että tiivisteet ovat oikein 
paikoillaan.

 8.  Tarkista katsomalla, ettei tiivisteen ja kotelon 
välissä ole rakoa kummassakaan päässä.

11 PYYHKIJÄTIIVISTEEN ASENTAMINEN
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 9. Upota vaahtomuovirengas haarukkaöljyyn. 

10. Asenna vaahtomuovirengas kotelon etuosaan.

Nyt olet valmis asentamaan IsoStrutin  
(katso sivu 4).

 Pyyhkijätiivisteen asentaminen




