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Hardvare Moment

11 – Bolt demperfeste  7Nm

13 – IsoStrut bakre aksling 10Nm

14 – IsoStrut skrue endehette 10Nm

15 – IsoStrut skrue framme  5Nm

16 – Aksling hoveddreiepunkt 23Nm

17 – Mutter bakgir 23Nm

Komponent

 1 – IsoStrut

 2 – Rammehylse

 3 – plugg for oljefylling i strut

 4 – Bakre monteringshylse

 5 – Fôring rammehylse 

 6 – Skumring

 7 – Tetningsring rammehylse

 8 – Demperkropp

 9 – Guide-fôringer

10 – O-ring

12 – Captive mutter
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NØDVENDIG VERKTØY

•  Nåltang

• Ren sprøyte

•  Gaffelolje (10wt)

•  Momentnøkkel  
(5–10Nm)

 1. Hvis det er en plugg der, bruk en tang til å 
forsiktig trekke ut pluggen fra IsoStrut.

 2. Smør forsiktig olje på innsiden av 
tetningsringene.

 3. Med o-ringen som måler dempersig montert på 
strut`en, setter du inn IsoStrut i svingarmen.

 MERK  Hvis sykkelen er brukt, inspisere 
fôringene på innsiden av festet til svingarmen 
for slitasje. Bytt fôringer hvis de er slitt. 

 4. Skyv strut`en inn i rammehylsen til hullet er 
sentrert i monteringshullet på hylsen.

2 INSTALLERE ISOSTRUT 2  Installere IsoStrut 

 5. Samle festebolt, guide-fôring, og kroppshylse 
til en enhet som vist og inspisere o-ringen for 
sprekker, rifter eller tegn på slitasje.

Hvis sykkelen er brukt, sjekk om den er tilsølt 
og rense hardvaren.

O-RING

GUIDEFORING

KROPPSHYLSE

FESTEBOLT

 6. Inspisere o-ringen i endemutteren for slitasje 
og søle. Rens og bytt om nødvendig.

O-RING

 MERK  Disse O-ringene kan kjøpes 
separat som PN 588512.

 7.  Installere monteringsbolten i demperkroppen 
som vist.

FANGE-  
MUTTER

ØVRE GUIDE-
FÔRING

NEDRE GUIDE-
FÔRING

FESTE  
BOLT

KROPPSHYLSE

 8.  Gli enheten gjennom bunnen av festet.

 9.  Fra toppen installeres den øverste guide-
fôringen

10.  Sjekk at o-ringen er plassert innenfor det 
bakre sporet på strut`en.

11.  Installere og stramme endemutteren på 
demperkroppen til 7Nm.
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NØDVENDIG VERKTØY

•  Unbrakonøkkel med 
lang arm

• M5 unbrakonøkkel

• M6 unbrakonøkkel

• Momentnøkkel

 MERK  Til dette trenger du: Lagrene til 
hoved-dreiepunktet og hylsene installert, og 
IsoStrut montert på svingarmen. 

 1. Fest sykkelen i et mekanikerstativ.

 2. Tilpass svingarmen i hovedrammen.

 3.  Installere MEN IKKE STRAMME bakre IsoStrut 
aksling og bolt til endehette.

 4.  Installere MEN IKKE STRAMME fremre IsoStrut 
skruer og skiver.

5. Fra drivsiden fører du unbrakonøkkelen inn i 
lageret til hoved-dreiepunktet.

Mekanikertips: Bruk den lange armen til 
unbrakonøkkelen eller tilsvarende for å rette opp 
skivene på hver side av hoveddreiepunktet. 

3 FESTE SVINGARMEN TIL HOVEDRAMMEN2  Installere IsoStrut 

12.  Hold strut`en opp, og bruk en sprøyte til å fylle 
IsoStrut med 15 ml gaffelolje.

 MERK  Denne prosedyren kan også 
brukes til å etterfylle ny gaffelolje som del av 
100 timers-servicen med bytte av tetningsring 
og sjekk av fôringer.

13.  Press oljepluggen tilbake til nedre del av 
IsoStrut. Forsikre deg om at pluggen sitter tett 
i åpningen til IsoStrut.

14.  Installere kompresjonshylsen i strut`en 
endehette.

 MERK  Hvis kompresjonshylsen ikke lar 
hardvaren til bakre del av strut`en passere, 
er pluggen ikke plassert helt inn i åpningen til 
IsoStrut.

15.  Tørk vekk overflødig olje fra enheten når  
det er gjort.
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3  Sett svingarmen i hovedrammen 

 6. Føre en av skivene til bolten til 
hoveddreiepunktet mellom hovedrammen 
og svingarmen på ikke-drivsiden. Press 
unbrakonøkkelen gjennom skiven.

 7. Gli bolten til hoved-dreiepunktet inn på ikke-
drivsidedelen av unbrakonøkkelen, gjennom 
skiven, og inn i lageret til dreiepunktet. 
Dette holder skive og bolt på plass. Dra 
unbrakonøkkelen ut.

 8. Fra drivsiden setter du inn den andre skiven 
til bolten til hoveddreiepunktet mellom 
hovedrammen og svingarmen på drivsiden. 
Press unbrakonøkkelen gjennom skiven.

 9. Med unbrakonøkkelen fremdeles inne, føre du 
bolten til hoveddreiepunktet gjennom begge 
skivene og inn på gjenget kjedestag. Vær 
forsiktig så du ikke ødelegger gjengene når du 
begynner å skru akselen på plass.

10. Stramme de to foroverpekende skruene til 
5Nm. 

11. Stramme bakre aksling til 10Nm.

 MERK  Vær sikker på at skivene er 
under skruehodene.

12. Installere låsemutteren, og stramme akslingen 
i hoveddreiepunktet til 23Nm.

NØDVENDIG VERKTØY

• Små strips

• M4 unbrakonøkkel

• Liten momentnøkkel

 1. Før bremseslangen til bakbremsen gjennom 
kabelhullet i krankhuset.

 2. Installere bakbrems på kjedestag

 3. Før bremsekabel til bakbrems gjennom de to 
kabelførerne i kjedestag.

 4. Bruk strips til å løst feste slangen ved 
kabelførerne. La stripsene være løse foreløpig 
for enklere montering.

 5. Før slangen opp underrør og ut av hullet på 
venstre side av styrerør.

4 INSTALLERE BAKBREMS OG BREMSESLANGE
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NØDVENDIG VERKTØY

• Krokverktøy

• Små strips

• Momentnøkkel

•  Unbrakonøkkel  
(installere bakgir)

 MERK  Denne prosedyren krever at det 
ikke er installert noe kranklager. Hvis du har 
montert kranklager, kan du føre kabelen fra 
krankhullet opp til styrerør og ned til det bakre 
kabelførerhull.

 1. Før kabelen fra inngangshullet ved 
styrerør, ned underrør, og ut gjennom bakre 
kabelførerhull.

 2. Fortsett å føre kabel fra bakre kabelhull 
gjennom bakre hull i kjedestag (drivside)

Mekanikertips: Bruk et krokverktøy til å hjelpe 
kabelen gjennom hull i kjedestag. 

 3. Bruk strips til å løst feste kabelen ved 
kabelførerne. La stripsene være løse foreløpig 
for enklere montering.

 4. Fest bakgir til kjedestag. Stramme til 
produsentens originale spesifikasjon.

 5. Gjør ferdig oppsett av bakgir etter 
produsentens originale anbefaling.

5 INSTALLERE BAKGIR OG KABEL

NØDVENDIG VERKTØY

• M4 unbrakonøkkel

• Momentnøkkel

• Kabelstripskutter

 1. Ved basen til seterøret, trykker du de to 
strømpene inn i maljen.

 2. Installere den midtre kabelguideplaten. 
Stramme skruene til 2Nm.

 3. Nå går du tilbake til stripsene og strammer 
dem mot ramme og kutter stripsene inntil 
ramme.

6 INSTALLERE DEN DOBLE MALJEN FOR VAIERFØRER
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NØDVENDIG VERKTØY

• M4 unbrakonøkkel

• Avbitertang

•  Unbrakonøkkel 
(installering av topphette 
på styrefremspring)

•  Unbrakonøkkel 
(festeskrue på hjulet i 
lockout)

• Momentnøkkel

 1. Installere kabel i fjernkontrollert lockout.

 2. Før kabel gjennom hullet i bunnen av overrør 
rett foran IsoStrut og ut av hullet på drivsiden 
av styrerør.

 3. Ved styrerør føres vaieren gjennom kabelen.

 4. Ved IsoStrut glir du endehylsen inn på vaieren.

ENDEHYLSE

 5. Før vaier gjennom sporet i kabelstopperen

 6. Før vaier rundt hjulet i lockout og installere 
setskrue.

DRIVSIDEN IKKE-DRIVSIDEN

 7. Test at mekanismen fungerer som den skal.

 8. Kutt vaieren til riktig lengde (20-30 mm) og 
klem en endehette fast på den.

7 TRE INN LOCKOUT-KABEL 8 VAIERFØRING

KABEL TIL DEMPERLOCKOUT
FØRT GJENNOM OVERRØR

HEVE-/SENKEPINNE
(HVIS AKTUELT)

BAKGIR FØRT 
GJENNOM KJEDESTAG 

PÅ DRIVSIDE

BAKRE 
BREMSESLANGE
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Bytt avstandsskive for luftvolum 

NØDVENDIG VERKTØY

•  BSA30 Open-ended 
kranklagerverktøy

• Justerbar tang

• Loctite Blue 243

• Skiftenøkkel

• Momentnøkkel

• Demperpumpe

• Avstandsskiver

 1. Bruk en demperpumpe for å sjekke lufttrykket 
i demperen. Skriv ned tallet for bruk i steg 18.

 2. Gradvis slipp ut luft fra luftventilen.

Mekanikertips Det er ikke nødvendig å klemme 
sammen demperen, du trenger litt luft i den negative 
luftfjæren.

 3. Fjerne de to fremoverpekende skruene og 
skivene i IsoStrut.

 4. Løsne men IKKE FJERNE den bakre 
strutpinnen.

 5. Skru hendelen mot klokken for å plassere 
hendel for lockout i åpen stilling.

9 PROSEDYRE FOR AVSTANDSSKIVE FOR LUFTVOLUM  Prosedyre avstandsskive for lufttrykk

 6. Sett deg på setet for å presse dempingen 
sammen. Fremre ende av IsoStrut vil bevege 
seg vekk fra overrør for å gi plass til BSA30-
verktøy.

FORSIKTIG: Vær ekstra nøye med å beskytte 
overrør mot riper som kan komme av at fastnøkkelen 
brekker løs ringen.

 7. Bruk BSA30-verktøy for å brekke låseringen løs 
og skru den av demperkroppen.

Mekanikertips: Dette steget er enklest når 
demperen er klemt sammen.

 8. Med en gang ringen er skrudd av demperen, 
vil fremdelen av demperen utvide seg fremover 
og avdekke en O-ring, en rund metallplate og 
avstandsskive.

 9. Tørke vekk søle eller limrester fra demper-
gjengene og låseringen.

10. Flytt den runde metallplaten bakover inn på 
IsoStrut. Bruk så en justerbar tang til å fjerne 
avstandsstykke for luftvolum.

11. Plassere en ny avstandsskive på 
demperskaftet 

12. Avhengig av størrelsen på avstandsskiven, 
bruker du en justerbar tang eller skiftenøkkel 
for å plassere avstandsskiven korrekt.
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99  Prosedyre avstandsskive for lufttrykk

13. Du skal høre et ‘snap’ når avstandsskiven 
setter seg på plass i øvre lufthette. 

14. Påføre Loctite Blue 243 på minst to gjenger og 
dekk 60-90° av gjengene.

15. Flytt deg til bak setet og trekk setet opp for 
å strekke ut demperen. Dette vil gjøre at 
låseringen kommer i kontakt med strut`en.

16. Bruk BSA30-verktøyet til å skru låseringen inn 
på strut`en.

Mekanikertips: For best resultat bør du sitte på 
bakdekket mens du gjør dette, for å holde sykkelen i 
balanse.

17. Mens du strammer låseringen, lokaliserer du 
retningen til øvre lufthette på strut`en. Du vil 
at den peker riktig vei og har riktig klaring til 
rammen før du strammer.

 MERK  Vær sikker på at luftfjæren har 
tilstrekkelig klaring til rammen så du har plass 
til demperpumpen din.

Mekanikertips: Øvre lufthette kan forandres etter 
syklistens ønske. Dobbelsjekk rammeklaringen for å 
sikre deg riktig passform.

 Prosedyre avstandsskive for lufttrykk

18. Bruk momentnøkkel og hullet i 
kranklagernøkkelen til å stramme låseringen  
til 17Nm.

17Nm

19. Plassere strut`en i en kjøreklar posisjon for å 
sjekke at luftehetten peker riktig vei. Korrigere 
hvis nødvendig.

20. Smør på litt fett og installer de 
fremoverpekende monteringsskruene til 
strut`en. Vær sikker på at skivene er plassert 
under skruehodene. Stramme skruene til 
5Nm.

21. Stramme bakre aksling på strut`en til 10Nm.

22. Bruk demperpumpen til å pumpe lufttrykket i 
strut`en til samme PSI som i steg 18.

23. Kjør hele prosedyren for dempersig for å finne 
riktig innstilling for syklisten i strut`en.
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NØDVENDIG VERKTØY (TETNINGSRINGER)

•  Sett med tetningsring & fôring pressverktøy (par) 
PN 593490

• 25,4 mm Delrin rod

• Styrelagerpresse

NØDVENDIGE VERKTØY (FÔRINGER)

• Unior Slide hammer PN: 689/2B1-US

• 30-36 Utvidende hylse

• Monteringsverktøy fôringer

• Størrelsesmåler fôringer

 1. Bruk Delrin rod for å trekke ut fremre 
tetningsring.

Mekanikertips: Du må kanskje flytte rod`en rundt 
demperhylsen for å fjerne tetningsringen.

 2. Dra ut skumringen. 

 MERK  Det er kun én skumring foran 
rammehylsen. Ingen bak rammehylsen.

 3. Bruk en Delrin rod til å trekke ut den bakre 
tetningsringen.

Hvis du kun skifter tetningsringer, gå til 
INSTALLASJON AV TETNINGSRING på side 23.

Hvis du skifter ut både tetningsringer og 
fôringer, fortsett med steg 4.

 4. Plassere “slide hammer” med “collet” festet 
inne i fremparten av demperhylsen.

10 DEMPERHYLSE TETNINGSRINGER OG FÔRINGER  Tetningsringer og fôringer demperhylse.

 5. Skru “collet” for å få tak i kanten på fôringen.

Mekanikertips: Vær forsiktig så du ikke tar tak i 
kanten på fôringen inne i demperhylsen. Ta kun tak i 
fôringen.

 6. Bruk bevegelsen til “slide hammer” til å fjerne 
fôringen.

 7. Repetere stegene fra 4 til og med 6 for bakre 
fôring.

 8. Tørk av plassen til fôringene med en tørr, ren 
klut for å fjerne eventuell smuss.

 9. Plassere en ny fôring på hvert 
monteringsverktøy for fôring.

Tetningsring

Bruk denne siden av verktøyet for å  
presse inn fôringene.

Pressverktøy for 
tetningsring & fôring

Fôring

Bruk denne siden av verktøyet for å  
presse inn tetningsringene.

10. Plassere begge verktøy med fôringene i fram- 
og bakpart på demperhylsen.

11. Stikk styrelager-pressen inn fra fronten av 
demperhylsen (håndtaket på fremparten av 
rammehylsen).
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10  Demperhylse tetningsringer og fôringer

12. På bakparten av demperhylsen klikker du fast 
enden av styrelager-pressen.

13. Skru styrelager-pressen til den er stram. Sjekk 
for korrekt plassering av presse, verktøy og 
fôringer. Rotere pressen for å skyve fôringene 
på plass.

 MERK  Det er normalt å ha ulike 
åpninger framme og bak på rammehylsen.

14. Stramme pressen til du merker motstand. 
Med en gang du kjenner motstand, fjerner du 
presse & verktøy og sjekker at fôringene er 
plassert korrekt. 
 
Sjekk for å se at fôringen er presset dypt nok 
inn i demperhylsen. Fra oversiden av fôringen 
til steget over fôringen, skal avstanden være:  
 
• Fremme = 16,9 mm 
• Bak = 10,5 mm

16,9mm 
FREMRE ENDE

10,5 mm 
BAKRE 
ENDE

15. Fra fremme på demperhylsen, bruker du 
størrelsesmåleren for fôringer for å finne riktig 
størrelse.

VIKTIG: Ikke bruk fett.

VIKTIG: Vær sikker på at hodet på størrelsesmåler er 
rent før bruk.

16. Gjenta steg 14 tre til fire ganger forfra-til-bak 
og bakfra-til-fram

 MERK  Rotere størrelsesmåler mot 
venstre eller høyre.

 1. Tørk av overflaten på tetningsringen inne i 
demperhylsen for å fjerne smuss.

 2. Sett på begge tetningsringene til rammehylsen 
på fôrings-/tetningsring-verktøyet.

Tetningsring

Bruk denne siden av verktøyet for å  
presse inn fôringene.

Pressverktøy for 
tetningsring & fôring

Fôring

Bruk denne siden av verktøyet for å  
presse inn forseglinger

 3. Plassere begge verktøyene fremme og bak på 
rammehylse.

 4. Sett inn styrelagerpressen forfra på 
rammehylsen (håndtak på frampart av 
rammehylse).

 5. Bak på rammehylsen klikker du på enden til 
styrelagerpressen.

 6. Skru styrelagerpressen til den sitter tight. 
Sjekk at alt er i linje, presse, verktøy og 
tetningsringer. Skru på pressen for å skyve 
tetningsringene på plass.

 7. Stramme pressen til du føler motstand. Med 
en gang du føler motstand, fjerne presse 
& verktøy og sjekk om tetningsringene er 
plassert korrekt.

 8.  Inspisere visuelt at det ikke er noen avstand 
mellom tetningsring og demperhylse på hver 
ende.

11 INSTALLERE TETNINGSRING
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 9. Bløt opp skumringen i gaffeloljen. 

10. Installere skumringen på fronten av 
rammehylsen.

Du er nå klar til å installere IsoStrut  
(se side 4).

 Installere tetningsring




