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1  Montagetekening IsoStrut1 MONTAGETEKENING ISOSTRUT
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Montagemateriaal Aanhaalmoment

11 – Demperbout  7 Nm

13 – IsoStrut achteras 10 Nm

14 – IsoStrut eindbout 10 Nm

15 – IsoStrut voorste schroef  5 Nm

16 – Hoofdscharnierpunt 23 Nm

17 – Derailleurmoer 23 Nm

Onderdeel

 1 – IsoStrut

 2 – Frameslede

 3 – Olievulplug strut

 4 – Huls achterbevestiging

 5 – Sleepbus demperslede 

 6 – Schuimring

 7 – Sleepafdichting demperslede

 8 – Huls demperbody

 9 – Geleidingsbussen

10 – O-ring

12 – Vergrendelingsmoer



4 5

BENODIGD GEREEDSCHAP

•  Punttang

• Schone injectiespuit

•  Vorkolie (10WT)

•  Momentsleutel 5-10 Nm

 1. Indien de vulplug nog gemonteerd is, met een 
tang voorzichtig de vulplug uit de IsoStrut te 
verwijderen.

 2. De binnenzijde van de afdichtingen in de slede 
licht insmeren met olie.

 3. Schuif de IsoStrut in de slede van de 
swingarm waarbij de O-ring (sag) op de strut 
moet zijn geplaatst.

 OPMERKING  Indien de fiets gebruikt 
is, de bussen aan de binnenzijde van de 
swingarm-slede controleren op slijtage. 
Bussen vervangen indien ze versleten zijn. 

 4. Druk de strut in de slede totdat het oog 
van de demperbody uitgelijnd is met het 
bevestigingsgat in de slede.

2 MONTAGE VAN DE ISOSTRUT 2  Montage van de IsoStrut 

 5. Monteer de bevestigingsbout, 
geleidingsbussen en de body-huls zoals 
hieronder getoond en controleer of de O-ring 
niet gescheurd is of andere tekenen van 
slijtage vertoont.

Als de fiets reeds is gebruikt, verwijder 
overtollig vuil en maak alle montagematerialen 
schoon.

O-RING

GELEIDINGSBUS

BODY-HULS

BEVESTIGINGSBOUT

 6. Controleer de O-ring in de vergrendelingsmoer 
op slijtage en overtollig vuil. Schoonmaken en 
eventueel vervangen bij slijtage.

O-RING

 OPMERKING  Deze O-ringen kunnen 
apart worden besteld met bestelnummer  
PN 588512.

 7.  Monteer de bouten van de demperbody zoals 
hieronder getoond.

VERGRENDELINGSMOER
BOVENSTE 
GELEIDINGSBUS

ONDERSTE 
GELEIDINGSBUS

BEVESTIGINGSBOUT

BODY-HULS

 8.  Schuif de constructie door de onderzijde van 
het bevestigingspunt.

 9.  Monteer de bovenste geleidingsbussen vanaf 
de bovenzijde.

10.  Controleer of de O-ring verzonken is in de 
achterste groef van de strut.

11.  Draai de vergrendelingsmoer van de 
demperbody vast tot 7 Nm.
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BENODIGD GEREEDSCHAP

•  Inbussleutel met lange 
hals

• 5 mm inbussleutel

• 6 mm inbussleutel

• Momentsleutel

 OPMERKING  Voor de montage 
van deze constructie moeten de volgende 
zaken reeds zijn uitgevoerd: de lagers van 
het hoofddraaipunt en de hulzen moeten 
zijn gemonteerd, plus de IsoStrut moet zijn 
gemonteerd in de swingarm. 

 1. Zet de zadelpen vast in een werkstandaard.

 2. Plaats de swingarm in de voorste 
framedriehoek.

 3.  Monteer de achterste IsoStrut 
bevestigingsbout en eindkapmoer, maar draai 
ze NOG NIET VAST.

 4.  Monteer de voorste bevestigingsschroeven en 
onderlegringen van de IsoStrut, maar draai de 
schroeven NOG NIET VAST.

5. Schuif vanaf de aandrijfzijde een inbussleutel 
in het lager van het hoofddraaipunt.

Werkplaatstip: Gebruik een inbussleutel 
met een lange hals of iets vergelijkbaars om 
de onderlegringen aan beide zijden van het 
hoofddraaipunt goed uit te lijnen. 

3 MONTAGE VAN SWINGARM AAN VOORSTE FRAMEDRIEHOEK2  Montage van de IsoStrut 

12.  Hou de strut rechtop en gebruik een 
injectiespuit om de IsoStrut te vullen met 15 
ml vorkolie.

 OPMERKING  Het vervangen van 
de olie kan ook worden uitgevoerd bij de 
reguliere 100-uursservice met vervanging van 
afdichtingen en controle op lagerbussen.

13.  Duw de olieplug stevig terug in het onderste 
deel van de IsoStrut. Controleer of de plug 
goed op zijn plek zit in de IsoStrut-opening.

14.  Monteer de compressiehuls in de strut-kap.

 OPMERKING  Als montagematerialen 
van de achterste strut niet door de 
compressiehuls schuiven, dan zit de olieplug 
niet ver genoeg naar binnen in de IsoStrut-
opening.

15.  Overtollig olie verwijderen na montage.
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3  Montage van swingarm aan voorste framedriehoek 

 6. Schuif een van de draaipuntringen tussen het 
voorframe en de niet-aangedreven zijde van de 
swingarm. Schuif de inbussleutel door de ring.

 7. Schuif de bout van het hoofddraaipunt vanaf 
de niet-aangedreven zijde over de inbussleutel, 
door de ring en in het draaipuntlager. Zo 
blijven ring en bout op hun plaats. Haal de 
inbussleutel uit het lager.

 8. Schuif vanaf de aandrijfzijde de andere 
draaipuntring tussen het voorframe en de 
aangedreven zijde van de swingarm. Schuif de 
inbussleutel door de ring.

 9. Terwijl de inbussleutel op zijn plek blijft, 
schuif je de hoofddraaipuntbout door de 
beide ringen en in de schroefdraad in de 
liggende achtervork. Wees voorzichtig om de 
schroefdraad niet te beschadigen tijdens het 
indraaien.

10. Draai de twee voorste demperschroeven vast 
met 5 Nm. 

11. Draai de achterste demperasbout vast  
met 10 Nm.

 OPMERKING  Controleer of de ringen 
onder de schroefkoppen zitten.

12. Monteer de vergrendelingsmoer en zet de as 
van het hoofddraaipunt vast met 23 Nm.

BENODIGD GEREEDSCHAP

• Kleine kabelbinders

• 4 mm inbussleutel

• Kleine momentsleutel

 1. Schuif de remleiding van de achterrem door 
het kabelgat in het bottom bracket.

 2. Monteer de achterrem op de liggende 
achtervork.

 3. Schuif de achterremleiding door de twee 
kabelgeleiders op de liggende achtervork.

 4. Gebruik kabelbinders om de leidingen losjes 
aan de kabelgeleiders te bevestigen. Trek de 
kabelbinders nog niet vast om de montage van 
de leiding te vereenvoudigen.

 5. Schuif de leiding omhoog door de onderbuis 
en naar buiten via de opening aan de 
linkerzijde van de balhoofdbuis.

4 MONTAGE ACHTERREM EN REMLEIDING



10 11

BENODIGD GEREEDSCHAP

• Haak

• Kleine kabelbinders

• Momentsleutel

•  Inbussleutel (montage 
achterderailleur)

 OPMERKING  Deze procedure gaat uit 
van de situatie dat er geen bottom bracket 
gemonteerd is. Als het bottom bracket wel 
gemonteerd is, kan de kabel vanaf de opening 
in het BB omhoog naar de balhoofdbuis 
en naar beneden via het achterste 
kabelgeleidingsgat worden geleid.

 1. Schuif de buitenkabel vanaf de opening in de 
balhoofdbuis door de onderbuis naar beneden 
en via de achteropening in het bracket naar 
buiten.

 2. Schuif de kabel vervolgens door de in- 
en uitgang op de liggende achtervork 
(aandrijfzijde).

Werkplaatstip: Gebruik een haak om de kabel door 
de openingen in de liggende achtervork te krijgen. 

 3. Gebruik kabelbinders om de buitenkabel losjes 
aan de kabelgeleiders te bevestigen. Trek de 
kabelbinders nog niet vast om de montage van 
de kabel te vereenvoudigen.

 4. Monteer de achterderaillleur op de liggende 
achtervork Ze hem vast met het door de 
fabrikant aanbevolen aanhaalmoment.

 5. Completeer de afstelling van de derailleur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

5 MONTAGE ACHTERDERAILLEUR EN KABEL

BENODIGD GEREEDSCHAP

• 4 mm inbussleutel

• Momentsleutel

• Kniptang

 1. Klik de twee kabels vast in het doorvoerrubber 
onderaan de zitbuis.

 2. Monteer de centrale kabelgeleidingsplaat.  
Zet de boutjes vast met 2 Nm.

 3. Ga nu terug naar de kabelbinders en zet ze 
vast tegen het frame. Knip de binders dicht bij 
het frame af.

6 MONTAGE DUBBELE DOORVOERRUBBER



12 13

BENODIGD GEREEDSCHAP

• 4 mm inbussleutel
• Draadkniptang
•  Inbussleutel (montage 

topkap stuurpen)

•  Inbussleutel 
(klemschroef lockout-
spoel)

• Momentsleutel

 1. Plaats de kabel in de remote lockout.

 2. Schuif de buitenkabel door de opening aan 
de onderzijde van de bovenbuis, net voor de 
IsoStrut en voer hem via de opening aan de 
aandrijfzijde van de balhoofdbuis weer naar 
buiten.

 3. Schuif de binnenkabel bij de balhoofdbuis in 
de buitenkabel.

 4. Schuif het flensbusje bij de IsoStrut op de 
binnenkabel.

FLENSBUSJE

 5. Schuif de kabel door de opening in de 
kabelstop.

 6. Draai de kabel rond de spoel op de lockout en 
zet de klemschroef vast.

AANDRIJFZIJDE NIET-AANDRIJFZIJDE

 7. Controleer of het mechanisme goed werkt.

 8. Knip de binnenkabel af op de juiste lengte  
(20-30 mm) en plaats een eindkapje.

7 KABELLOOP LOCKOUT 8 KABELGELEIDING

LOCKOUT-KABEL DEMPER
LOOPT DOOR BOVENBUIS

SEATDROPPER
(INDIEN 

GEMONTEERD)

ACHTERDERAILLEURKABEL 
DOOR LIGGENDE ACHTERVORK 

(AANDRIJFZIJDE).

ACHTERREMKABEL
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9

Vervangen van luchtvolume-spacer 

BENODIGD GEREEDSCHAP

•  BSA open bottom 
bracket sleutel

• Borgveertang

• Loctite 243 blauw

• Platte tang

• Momentsleutel

• Demperpomp

• Vulringen

 1. Gebruik een demperpomp om de luchtdruk in 
de demper te controleren. Schrijf deze waarde 
op ten behoeve van stap 22 in de procedure.

 2. Laat de lucht geleidelijk uit het luchtventiel 
ontsnappen.

Werkplaatstip: Het is niet nodig om de demper 
in te drukken want er moet een beetje lucht in de 
negatieve luchtkamer blijven zitten.

 3. Verwijder de twee voorste bouten en ringen 
van de IsoStrut.

 4. De achterste demperbout losdraaien, maar 
niet verwijderen.

 5. Draai de lockout-hendel tegen de klok in naar 
de open positie.

 6. Ga op het zadel zitten om de vering samen te 
drukken. Het voorste deel van de IsoStrut zal 
van de bovenbuis af bewegen om ruimte te 
maken voor het BSA30-gereedschap.

LET OP: Bescherm de bovenbuis tegen krassen 
die door het gereedschap kunnen ontstaan bij het 
loskomen van de borgring.

9 PROCEDURE LUCHTVOLUME-SPACER  Procedure luchtvolume-spacer

 7. Gebruik het BSA30 gereedschap om de 
borgring los te maken en van de strut-body te 
schroeven.

Werkplaatstip: Deze stap verloopt het makkelijkst 
als de demper is samengedrukt.

 8. Zodra de borgring van de demper is 
geschroefd, zal het voorste deel van de 
demper naar voren steken waarbij een O-ring, 
een rond metalen plaatje en een spacer 
zichtbaar worden.

 9. Verwijder vuil en schroefborgmiddel van de 
schroefdraad op de demper en de borgring.

10. Schuif het ronde metalen plaatje naar 
achteren in de IsoStrut. Gebruik een 
borgveertang om de luchtvolume-spacer te 
verwijderen.

11. Monteer een nieuwe spacer rond de 
demperschacht. 

12. Afhankelijk van de grootte van de spacer 
een borgveertang of een smalle platte tang 
gebruiken om de spacer te plaatsen.
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99  Procedure luchtvolume-spacer

13. Er is een klikgeluid hoorbaar als de spacer 
vastklikt op de bovenste luchtkap. 

14. Gebruik Loctite Blue 243 en bedek minimaal 
twee schroefdraden tussen de 60-90° met 
borgmiddel.

15. Ga achter het zadel staan en trek het zadel 
omhoog om de vering uit te trekken. Zodoende 
komt de borgring weer tegen de strut.

16. Gebruik het BSA30-gereedschap om de 
borgring weer op de strut te monteren.

Werkplaatstip: Deze handeling gaat het beste 
als je op de achterband zit om de fiets in balans te 
houden.

17. Bij het vastdraaien van de borgring goed kijken 
wat de oriëntatie is van de bovenste luchtkap 
op de strut. Deze moet goed zijn uitgelijnd en 
voldoende ruimte hebben ten opzichte van het 
frame voordat je de borgring definitief vastzet.

 OPMERKING  Let erop dat het 
luchtventiel voldoende ruimte heeft t.o.v. 
het frame om een demperpomp te kunnen 
monteren.

Werkplaatstip: De bovenste luchtkap kan naar de 
wens van de rijder worden georiënteerd. Controleer 
nogmaals de ruimte ten opzichte van het frame voor 
een correcte plaatsing.

 Procedure luchtvolume-spacer

18. Gebruik een momentsleutel en het gat in de 
BB-sleutel om de borgring vast te zetten met 
17 Nm.

17Nm

19. Zet de strut in de rijklare positie om de juiste 
oriëntatie van de luchtkap te controleren. 
Indien nodig bijstellen.

20. De voorste bevestigingsschroeven van de 
strut licht invetten en monteren. Controleer 
of de ringen onder de schroefkoppen zitten. 
Vastzetten met 5 Nm.

21. Zet de achterste demperasbout vast met 10 
Nm.

22. Gebruik een demperpomp om de luchtdruk in 
te stellen die genoteerd was in stap 1.

23. Doorloop de sag-procedure om de juiste strut-
afstelling voor de rijder te krijgen.
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BENODIGD GEREEDSCHAP (AFDICHTINGEN)

•  Adapterset voor montage afdichtingen & bussen 
(paar) PN 593490

• 1 inch (25,4 mm) kunststof staaf

• Balhoofdpers

BENODIGD GEREEDSCHAP (BUSSEN)

• Unior slagtrekker PN: 689/2B1-US

• 30-36 expansiekraag

• Montagegereedschap voor bussen

• Ruimer voor demperbussen

 1. Gebruik de kunststof staaf om de voorste 
afdichting te verwijderen

Werkplaatstip: Draai de staaf stapsgewijs rond in 
de slede om de afdichting te verwijderen.

 2. Verwijder de schuimring. 

 OPMERKING   Er zit slechts één 
schuinring aan de voorzijde in de slede. Aan 
de achterzijde zit er geen schuimring.

 3. Gebruik de kunststof staaf om de achterste 
afdichting te verwijderen

Als alleen de afdichten worden vervangen, ga 
dan door naar de paragraaf SLEEPAFDICHTING 
MONTEREN op pagina 23.

Als beide afdichtingen én de bussen worden 
vervangen, ga dan door met stap 4.

 4. Plaats de slagtrekker met de kraag vanaf de 
voorzijde in de demperslede.

10 SLEEPAFDICHTING EN BUS VAN DEMPERSLEDE  Sleepafdichting en bus van demperslede

 5. Draai de kraag aan zodat hij contact maakt 
met de de rand van de lagerbus.

Werkplaatstip: Let op dat de kraag niet in contact 
komt met de binnenzijde van de demperslede. Maak 
alleen contact met de lagerbus.

 6. Gebruik de slagtrekker om de bus te 
verwijderen.

 7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor de achterste 
bus.

 8. Maak de uitsparingen voor de bussen schoon 
met een schone, droge doek.

 9. Zet een nieuwe bus op de beide 
montageadapters van het persgereedschap.

Afdichting

Gebruik deze zijde van de adapter 
voor het inpersen van bussen

Persadapters voor bus & 
afdichting

Bus

Gebruik deze zijde van de adapter 
voor het inpersen van afdichtingen

10. Zet de adapters met de bussen erop aan de 
voor- en achterzijde in de slede.

11. Schuif de balhoofdpers vanaf de voorzijde 
door de slede (hendel aan de voorzijde van de 
slede).
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10  Sleepafdichting en bus van demperslede

12. Klik of schroef aan de achterzijde van de slede 
het uiteinde op de balhoofdpers.

13. Draai de balhoofdpers aan tot het contactpunt. 
Controleer de juiste uitlijning van de pers, 
persadapters en bussen. Draai de pers verder 
aan en druk de bussen op hun plek.

 OPMERKING  Het is normaal dat er 
een verschil in ruimte is aan de voor- en 
achterzijde van de slede.

14. Draai de pers aan totdat je weerstand voelt. 
Zodra je weerstand voelt, de pers en adapters 
verwijderen en controleren of de bussen goed 
op hun plek zitten. 
 
Controleer of de bussen diep genoeg in de 
slede zitten. Vanaf de bovenzijde van de 
bussen tot de rand boven de bussen moet 
deze afstand als volgt zijn:  
 
• Voor = 16,9 mm 
• Achter = 10,5 mm

16,9 MM 
VOORZIJDE

10,5 mm 
achterzijde

15. Gebruik de ruimer om de bussen op maat 
te maken en werk vanaf de voorzijde van de 
slede.

BELANGRIJK: Geen vet gebruiken.

BELANGRIJK: Zorg dat de kop van de ruimer schoon 
is voordat je gaat opruimen.

16. Herhaal stap 14 drie of vier keer en werk 
van voor naar achteren en van achteren naar 
voren.

 OPMERKING  Het linksom of rechtsom 
draaien van ruimer maakt geen verschil.

 1. Maak het binnenoppervlak van de afdichting in 
de slede schoon.

 2. Zet de beide sleepafdichtingen op de 
montageadapters voor de bussen/
afdichtingen.

Afdichting

Gebruik deze zijde van de adapter 
voor het inpersen van bussen

Persadapters voor bus & 
afdichting

Bus

Gebruik deze zijde van de adapter 
voor het inpersen van afdichtingen

 3. Zet de adapters met de sleepafdichtingen erop 
aan de voor- en achterzijde in de slede.

 4. Schuif de balhoofdpers vanaf de voorzijde 
door de slede (hendel aan de voorzijde van de 
slede).

 5. Klik of schroef aan de achterzijde van de slede 
het uiteinde op de balhoofdpers.

 6. Draai de balhoofdpers aan tot het contactpunt. 
Controleer de juiste uitlijning van de pers, 
persadapters en afdichtingen. Draai de pers 
verder aan en druk de sleepafdichtingen op 
hun plek.

 7. Draai de pers aan totdat je weerstand voelt. 
Zodra je weerstand voelt, de pers en adapters 
verwijderen en controleren of de afdichtingen 
goed op hun plek zitten.

 8.  Controleer aan beide zijden dat er geen 
ruimte zit tussen de afdichting en de slede.

11 MONTAGE SLEEPAFDICHTING
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 9. De sleepafdichtingen vervolgens doorweken 
met vorkolie. 

10. Monteer de schuimring in de voorzijde van de 
slede.

Je bent nu klaar voor de montage van de 
IsoStrut.

 Montage sleepafdichting




