
VÆRKSTEDSHÅNDBOG TIL  
2017 DOMANE SLR





A

B

B

C

D

E

E

F

G

H

I

J

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q

Q

S

T
U V

W

X

Y
Z

AA

BB

CC

DD

DD

EE

FF

GG

R

D

2016 DOMANE SLR

K Dækplade til IsoSpeed bagtil, i gearsiden

L Rotationsbolt

M Leje 19 x 10 x 5 mm

N Styrering til rotationsbolt

O Dækplade til IsoSpeed bagtil, modsat gearsiden

P Møtrik M5 x 0,8 mm x 24 mm

Q Planskive M5 x 10 mm x 1,0 mm

R Rundhovedet bolt M5 x 10 mm

S Buet skive M5 x 18 UD x 1,5 tyk x r11 mm

D Fjederskive

U Unbrakobolt M5 x 0,8 mm x 35mm

V Bolt M5 x 12 mm

V Dæksel til skrårør

X Kabelstyr til krankboks

Y Rundhovedet bolt M5 x 10 mm

Z Spændeskive til kædeholder

AA Kædeholder 

BB Justerbart seatmast-stop

CC IsoSpeed seatmast-rotationsaksel

DD Seatmast 

EE Justerbar seatmast-slider

FF Monteringsbolt M5 x 5 mm

GG Gennemføring til Di2-dropout
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A Nederste cover til IsoSpeed foran

B Elliptisk møtrik, M8 x 1,0 x 6 mm

C IsoSpeed afkoblingsled foran

D Skive, 16 UD x 10,10 ID x 1,125 lang

E Bolt, M8 x 1,0 mm x 14 mm, 4 mm sekskant

F Forspændingsbøsning

G Leje til headset

H Kompressionsring til headset

I Kronrørscover til IsoSpeed foran

J Topkapsel til headset
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Forord fra udviklingsteamet

Som udviklere af cykler har vi et helt  
enkelt mål, nemlig at gøre cykeloplevelsen 
endnu bedre. Vejen dertil er straks noget  
mere vanskelig.

Treks IsoSpeed afkoblingsled, der f.eks.  
blev udviklet oprindeligt til den første 
Domane-generation, var resultatet af  
18 måneders intensiv forskning i, hvordan  
en racercykel agerer på ujævne veje.

Lige siden IsoSpeed kom frem har denne 
innovation revolutioneret komfortteknologi  
til cykelløb og sat en ny standard for 
eftergivende og sikre køreegenskaber  
på landevejscykler, crosscykler og 
mountainbikes i Treks sortimenter.

Men Trek stopper aldrig med at videreudvikle 
sine cykler. Med den helt nye Domane SLR 
var vores udgangspunkt at finde en løsning, 
der gør det muligt at tilpasse cyklens 
eftergivenhed og øge effektiviteten og 
komforten fortil.

Ved udviklingen gik vi direkte til kilden, 
nemlig det oprindelige forsknings- og 
konstruktionsarbejde i forbindelse med  
det justerbare IsoSpeed bagtil og fortil,  
som foregik i Arenberg-skoven sammen  
med Fabian Cancellara og Trek-Segafredo 
holdet. Dernæst etablerede vi en identisk  
100 m strækning i Treks Performance  
Factory i Waterloo for at teste endnu  
mere intensivt.

Hundredvis af mennesker har deltaget i 
arbejdet med at gøre den nye Domane 
til virkelighed, lige fra ingeniører og 
produktudviklere til kulfiberteknikere  

på fabrikken i Waterloo. Det ville aldrig være 
blevet til den cykel, vi står med i dag, uden 
alle disse bidrag. I sidste ende vidste vi, at 
resultatet ville blive bemærkelsesværdigt.  
Nyd magien, og rigtig god fornøjelse med  
din cykel!

Venlig hilsen
Domane SLR-udviklingsteamet
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1 JUSTERBART ISOSPEED AFKOBLINGSLED BAGTIL  
OG SEATMAST

Sådan fungerer det
Det justerbare IsoSpeed afkoblingsled bagtil gør, at seatmasten kan flekse uafhængigt (afkobles) fra sadelrøret og  
overrøret. Afkoblingsleddet giver sadelkomfort på ujævn asfalt, mens stellet bevarer stivheden til hurtig acceleration  
og øget pedaleffektivitet. Den nye justerbare seatmast-slider ændrer, hvor meget afkoblingsleddet tillader at flekse,  
så cyklen kan indstilles helt optimalt.

K Dækplade til IsoSpeed bagtil,  
i gearsiden

L Rotationsbolt

M Leje 19 x 10 x 5 mm

N Styrering til rotationsbolt

O Dækplade til IsoSpeed bagtil,  
modsat gearsiden

P Møtrik M5 x 0,8 mm x 24 mm

Q Planskive M5 x 10 mm x 1,0 mm

R Rundhovedet bolt M5 x 10 mm

S Buet skive M5 x 18 UD x 1,5 tyk x r11 mm

D Fjederskive

U Unbrakobolt M5 x 0,8 mm x 35 mm

BB Justerbart seatmast-stop

CC IsoSpeed-aksel

DD Seatmast 

EE Justerbar seatmast-slider

VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• 4 mm unbrakonøgle

• 5 mm unbrakonøgle

• 6 mm unbrakonøgle

• Momentnøgle

• Smørefedt

• Loctite 242

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q
S

T
U

BB

CC
DD

EE

(komponenter forstørret af hensyn 
til overskueligheden)

Højt placeret
Når den justerbare seatmast-slider 
flyttes op på seatmasten, kan du 
mærke vejbelægningen og er mere 
udsat for vibrationer fra vejen.

Lavt placeret
Cykelkomforten øges, når den 
justerbare seatmast-slider flyttes 
ned på seatmasten. Derved isoleres 
vibrationer fra vejoverfladen mere.
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1 MONTERING AF JUSTERBART ISOSPEED AFKOBLINGSLED BAGTIL OG SEATMAST

Montering af seatmast

1.  Smør fedt i borehullerne på seatmasten og i stellet.

2.  Sæt IsoSpeed akslen i seatmasten som vist.

3.  Sæt lejet og derefter styreringen på rotationsbolten. 
Gør det samme igen, så du har 2 rotationsbolte med 
leje og styrering. Hvis det er genanvendte bolte, skal 
gevindet renses og påføres Loctite 242.

 BEMÆRK
Styreringen til rotationsbolten monteres mellem IsoSpeed 
seatmasten og IsoSpeed lejet.

4.  Placer borehullerne i seatmasten ud for hullet  
i stellet.

5.  Sæt en rotationsbolt med leje og styrering (fra pkt. 
3) i borehullet, og skru den i IsoSpeed akslen.

6.  Isæt en 6 mm unbrakonøgle modsat gearsiden  
for IsoSpeed akslen for at fastholde den (6a).  
Sæt en 5 mm unbrakonøgle i rotationsbolten, og 
drej nøglen, så den går i indgreb i gevindet (6b). 
Spænd	ikke	helt	endnu.

mm
5

mm
6

6a
6b

SMØREFEDT
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1 MONTERING AF JUSTERBART ISOSPEED AFKOBLINGSLED BAGTIL OG SEATMAST

7.  Sæt en rotationsbolt med leje og styrering (fra pkt. 
3) i borehullet modsat gearsiden, og skru den i 
IsoSpeed akslen.

8.  Sæt 5 mm unbrakonøgler i begge rotationsbolte, 
og drej begge langsomt med uret skiftevis. Spænd, 
indtil de sidder fast. De	må	ikke	overspændes.

mm
5

mm
5

9.  Fasthold rotationsbolten modsat gearsiden  
med unbrakonøglen (8a). Brug en momentnøgle 
til at spænde rotationsbolten i gearsiden ved 
at dreje den mod cyklens forende med et 
tilspændingsmoment på højst 8 Nm (8b). Drej, 
indtil momentnøglen ”klikker”, så bolten er korrekt 
på plads og spændt.

8a

8b
N m

8

10.  Spænd igen med momentnøglen modsat 
gearsiden.

N m
8

11.  Fjern overskydende 
fedt med en klud. 
Placer dækpladen 
til IsoSpeed bagtil  
i gearsiden, og  
tryk den på plads. 
Gør det samme 
med dækpladen  
til IsoSpeed bagtil i 
den modsatte side.

 BEMÆRK
Når seatmasten er  
monteret rigtigt, kan den 
bevæge sig frit. Hvis ikke, 
skal den monteres igen. 
Sørg for at montere alle 
monteringsdele korrekt.
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1 MONTERING AF JUSTERBART ISOSPEED AFKOBLINGSLED BAGTIL OG SEATMAST

Montering af justerbar seatmast-slider 
og montering af seatmast

1.  Drej seatmasten væk fra stellet.

2.  Monter den justerbare seatmast-slider ved at 
sætte den i rillen på seatmasten. Flyt den op  
forbi hullet nederst på seatmasten. Placeringen 
justeres senere.

3.  Drej seatmasten, så den justerbare seatmast-slider 
rører sadelrøret.

4.  Sæt M5-møtrikken i hullet på seatmasten, 
så møtrikhovedet er lodret plant med hullet i 
seatmasten. Hvis ikke, er der risiko for knusning.

5.  Sæt fjederskiven, planskiven og den buede skive 
på unbrakobolten. Fjederskiven hvælver, så den 
passer mod hovedet på unbrakobolten.

 TIP
Klem seatmasten og  
sadelrøret sammen, så  
de holdes på plads til den 
videre fremgangsmåde.
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1 MONTERING AF JUSTERBART ISOSPEED AFKOBLINGSLED BAGTIL OG SEATMAST

6.  Sæt den buede skive på sadelrøret (6a), og 
fasthold møtrikken med en finger (6b), mens 
unbrakobolten isættes på forsiden af sadelrøret.

6b

6a

6c

 VIGTIGT
Ved overspænding kan  
der opstå beskadigelse.

7.  Bestem dig for placeringen af seatmast-slideren. 
Jo tættere slideren er på sadlen, jo stivere reagerer 
seatmasten. Jo tættere slideren er på krankboksen, 
jo mindre stift reagerer seatmasten, fordi den kan 
flekse mere.

STIVERE

MINDRE STIV

JUSTERBAR 
SEATMAST-

SLIDER

8.  Når den justerbare slider er placeret på seatmasten 
som ønsket, skal unbrakobolten spændes med 
maks. 3 Nm med en indstillet momentnøgle. 
Slideren flyttes ved at løsne unbrakobolten og 
udføre pkt. 7 og 8.

N m
3

Justering af slider

1.  Den justerbare seatmast-slider flyttes ved at løsne 
unbrakobolten og flytte den til den nye placering.

N m
3

2.  Spænd unbrakobolten med 3 Nm med en indstillet 
momentnøgle.
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2 ISOSPEED FORAN

VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• 5 mm unbrakonøgle

• Momentnøgle

• Smørefedt

A Nederste cover til  
IsoSpeed foran

B Elliptisk møtrik M8 x 1,0 x 6 mm

C IsoSpeed afkoblingsled 
foran

D Skive 16 UD x 10,10 ID x  
1,125 lang

E Bolt M8 x 1,0 x 14 mm,  
4 mm sekskant

F Forspændingsbøsning

G Leje til headset

H Kompressionsring  
til headset

I Kronrørscover til  
IsoSpeed foran

J IsoSpeed topkapsel

A

B

B

D

E

E

F

G

H

I

D

J

C

Montering af IsoSpeed-system foran

1.  Smør fedt i borehullerne på indersiden og begge 
sider af kronrøret.

2.  Sæt en skive på begge lejer i IsoSpeed 
afkoblingsleddet foran.

SMØREFEDT
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2 MONTERING AF ISOSPEED AFKOBLINGSLED FORAN

3.  Hold IsoSpeed afkoblingsleddet mellem to fingre 
for at fastholde skiverne, og sæt det forsigtigt 
i hulrummet i kronrøret. Stop, når hullerne i 
afkoblingsleddet er ud for borehullerne i stellet.

4.  Fra indersiden af afkoblingsleddet skal du sætte  
en bolt i borehullet i gearsiden, så den vender  
mod ydersiden af kronrøret.

5.  Vend enden på den elliptiske møtrik med 
skråfladen mod borehullet.

SKRÅFLADE

6.  Sæt en finger ind i afkoblingsleddet, og skub bolten 
mod ydersiden af kronrøret.

7.  Iskru den elliptiske møtrik med fingrene nogle få 
omgange mod VENSTRE for at fastgøre den til  
det næste punkt, der skal udføres.

 VIGTIGT
Ved overspænding kan  
der opstå beskadigelse.

8.  Den elliptiske møtrik er oval og passer til 
borehullets ovale form i kronrøret. Når den 
elliptiske møtrik er spændt med fingrene, skal 
møtrikovalen flugte med stylinglinjen på kronrøret.

STYLINGLINJE
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2 MONTERING AF ISOSPEED AFKOBLINGSLED FORAN

9.  Sæt den ene hånd på den modsatte side af 
kronrøret (9a), sæt momentnøglen i møtrikken 
med den anden hånd, og tryk med begge hænder, 
indtil møtrikken er plads i kronrøret (9b). Drej 
dernæst med uret med et fast tryk (9c). Derved 
trækkes bolten ind i kronrøret mod møtrikken. 
Spænd,	indtil	den	sidder	fast.	Den	må	ikke	
spændes	helt.

9c
9b

9a

10.  Monter også bolten og den elliptiske møtrik på 
den anden side.

SKRÅFLADE

11.  Udfør pkt. 9 igen på den anden side.

12.  Spænd helt ved at trykke til, mens 
momentnøglen drejes. Derved kan bolten i 
afkoblingsleddet ikke dreje rundt, så den trækkes 
mod møtrikken. Spænd med maks. 5 Nm.

N m
5

13.  Gør det samme i den anden side.

 BEMÆRK
Afkoblingsleddet skal bevæge 
sig frit efter monteringen. 
Hvis ikke, skal det løsnes og 
monteres igen. Rengør tilslut-
ningerne, og påfør fedt.

14.  Sæt forspændingsbøsningen ned i 
afkoblingsleddet, så “BEARING” (leje)  
er øverst og “SPRING” (fjeder) er nederst.  
Bemærk desuden de flade sider. De skal være  
ud for boltene i begge sider af afkoblingsleddet.

BEARING
SPRING

FLADE 
SIDER
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VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• Forgaffel
• Kompressionsring
• Nederste leje

• Leje til headset

• Kompressionsprop
• IsoSpeed topkapsel
•  Kronrørscover til  

IsoSpeed

1.  Monter kronrørscoveret til IsoSpeed foran. Sørg for 
at placere IsoSpeed afkoblingsleddet foran rigtigt i 
forhold til coveret.

2.  Sæt det nederste leje på styrrøret (2a), og før 
styrrøret op gennem kronrøret (2b). Sæt headset-
lejet og derefter kompressionsringen ned på 
styrrøret og ned oveni afkoblingsleddet (2c).

3. Sæt IsoSpeed-topkapslen ned på styrrøret.

2a

2b

2c

3 ISOSPEED TOPKAPSEL
KOMPRESSIONSRING  
TIL HEADSET

LEJE TIL HEADSET

AFKOBLINGSLED

KRONRØR

STYRRØR

NEDERSTE LEJE

4.  Monter det nederste IsoSpeed-cover ved at sætte 
det omkring kronrøret og starte i venstre side og 
trykke det på plads med en tommelfinger.

Mellemrum-
met lukkes, når 
afstandsringene 
og frempinden 
monteres, og 
samlingen  
presses sammen.

5.  Monter afstandsringene, frempinden og 
headset-topkapslen igen. Kontroller, at 
kompressionsproppen er korrekt monteret i 
styrrøret og spændt med et moment på 10 Nm 
(5a). Spænd topkapslens bolt med 4 Nm (5b). 

Spænd til sidst frempindens klampeskruer på 
styrrøret med tilspændingsmomentet som  
angivet af frempindproducenten.

5a

5bN m
10

N m 
4

3 MONTERING AF FORGAFFEL
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4 MONTERING AF Di2

VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• Torxbolte (5)

• T8 torxnøgle

• M5 bolte (2)

• Dæksel til skrårør

1.  Sæt Di2-batteriet i holderen.

2.  Monter de 4 torxbolte med en T8 torxnøgle. 
Spænd, så de netop sidder fast. Pas på ikke  
at ødelægge plasten.

 VIGTIGT
Ved overspænding  
kan der opstå  
beskadigelse.

3.  Sæt stikket ind i hullet i skrårøret, og før  
ledningen ind.

4.  Sæt skrårørsdækslet på hullet. Skru de to  
M5 fladhovedede bolte i, og spænd dem,  
så de sidder fast.
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5 MONTERING AF GEARKABLER

VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• Gearkabler

• Yderkabel

• Yderkabelender

• Dropout-kabelmuffe

• Justerbolt til yderkabel

• Yderkabelklipper

• 4 mm nøgle

• Kabelklipper

1.  Træk manchetten på styret i gearsiden til side, så 
kabelhullet er synligt. Åbn det grå adgangspanel.

2.  Træk bagskifterkablet gennem hullet i 
gearskifterbeslaget, og placer kabelniplen i rillen.

3.  Monter kabelender på yderkablet. Sæt yderkablet  
i gearskifterens yderkabelstop.

4.  Træk yderkablet stramt gennem styret, og stop  
6-7 cm fra frempinden.

5.  Drej styret helt til siden modsat gearet, og ret 
kablet til.
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5 MONTERING AF GEARKABLER

6.  Sørg for, at yderkablet har tilpas længde: det må 
ikke være for løst (A) eller for stramt (B).

A B

FOR 
STRAMT

FOR 
LØST

7.  Yderkablet skal være monteret tilpas løst, så styret 
kan dreje helt, uden at yderkabelstoppet i skrårøret 
trækkes ud.

8.  Afmærk med en tommelfingernegl eller pen på 
yderkablet, hvor det kommer ud fra skrårøret.

9.  Klip yderkablet over ved mærket. Rengør 
yderkabelenden, og monter et kabelstop.

10.  Før et gearkabel gennem yderkablet, og følg 
anvisningerne til gearskifteren.

11.  Udfør pkt. 1-10 igen for at montere 
forskifterkablet. Når det gøres, skal der 
monteres en justerbolt på forskifteryderkablet. 
Sørg for, at den ikke rører stellet.
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5 MONTERING AF GEARKABLER

Montering af bagskifter

1.  Før kablerne gennem foringerne i skrårøret,  
indtil de stikker ud af kabelporten i krankboksen 
under cyklen.

 TIP
Tape kablerne  
til stellet, så der 
ikke tages fejl af 
for og bag.

2.  Monter kabelstyret ved at rette den korte ende  
ind efter bagskifterkablet. Styrets plastender  
skal placeres efter rillerne i stellet.

3.  Monter yderkabelenden, og før gearkablet  
gennem yderkablet.

4.  Tryk yderkabelstoppet ind i stellet. Sørg for at 
sætte dropout-kabelmuffen i stellet.

5.  Rengør yderkablet i enderne. Bøj yderkablet, så 
inderkablet kan glide uhindret igennem. Se billedet 
for vejledning.
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5 MONTERING AF GEARKABLER

6.  Før kablet gennem justerbolten, og 
færdiggør monteringen som anvist efter 
bagskifterproducentens specifikationer.

Montering af forskifter

1.  Kontroller i skrårørets åbning, at kablerne ikke  
er i vejen for hinanden. Træk i forskifterkablet, 
mens du holder øje i skrårørets åbning. Det er  
kun forskifterkablet, der må bevæge sig.

2.  Placer forskifterkablet over den lange ende af 
krankboksens kabelstyr. Styret skal placeres  
efter rillerne i stellet.

3.  Monter kablet efter forskifterproducentens 
specifikationer.
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VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

•  4 mm unbrakonøgle

•  3 mm unbrakonøgle

•  8 mm gaffelnøgle

• Øjebolt

•  Medfølgende  
monteringsdele til skærm

Montering af bagskærm

1.  Afmonter baghjulet. Afmonter de skjulte 
skærmmonteringsbolte fra samlingen mellem 
baggaflen og kædestaget (1a). Iskru de skjulte 
skærmøjebolte med låsemøtrikker, indtil de er i 
bund (1b).

1a

1b

2.  Placer øjebolten parallelt med stellet. Fastspænd 
øjebolten ved at spænde møtrikken med en 8 mm 
gaffelnøgle.

8

mm

 TIP
På cykler med skivebremse skal der anvendes en  
broadapter til baggaflen. Hvis der er 2 adaptere,  
skal den største anvendes til Domane med de  
længste monteringsbolte.

3.  Før skærmen gennem baghjulsbremsen (1a), og 
sæt beslaget på skærmen frem til bremsekloen 
eller på broadapteren på baggaflen. (1b) Spænd 
beslaget med en bolt (1c). Spænd	ikke	helt	endnu.

1a

1b

1c

4.  Monter skærmens nederste monteringsstivere i 
øjeboltene. Spænd med maks. 5,2 Nm.

N m
5.2

6 MONTERING AF SKÆRME
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5.  Monter skærmens forende nederst på sadelrøret 
med den medfølgende monteringsbolt. Spænd	
ikke	helt	endnu.

6.  Monter baghjulet. Juster stiverne i længden (6a), 
så skærmen er centreret, og der er tilstrækkelig 
frigang over dækket, så de ikke gnider mod 
hinanden (6b).

6a

6b

7.  Når skærmen er korrekt monteret, skal du 
afmontere baghjulet og spænde monteringsbolten 
til bremsekloen eller broadapteren på baggaflen 
med maks. 5,2 Nm.

N m
5.2

8.  Spænd stiverne med maks. 3 Nm.

N m
3

9.  Afprøv til sidst cyklen på jorden, og løsn og spænd 
hjulets lukkesystem. Kontroller dernæst, om hjulet 
rører andre dele på cyklen.

6 MONTERING AF SKÆRME
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Montering af forskærm

1.  Afmonter forhjulet. Afmonter de skjulte 
skærmmonteringsbolte fra gaffelbenene  
(på forgafler til skivebremse er der kun  
én monteringsbolt, nemlig på gaffelbenet  
i gearsiden).

2.  Iskru de skjulte skærmøjebolte med låsemøtrikker 
på begge gaffelben, indtil de er i bund. Placer 
øjebolten, så den er vinkelret på jorden. Brug en  
8 mm gaffelnøgle til at spænde låsemøtrikken.

8

mm

 BEMÆRK
På cykler med skivebremse skal der anvendes en  
vinklet beslagadapter, som monteres mellem caliperens 
bolthoved og skivebremsecaliperen. Placer øjebolten,  
så den er vinkelret på jorden. 

3.  Monter den øverste del af skærmen under 
gaffelkronen. Placer skærmen i den højst mulige 
stilling. Stillingen justeres senere ved centrering  
af hjulet.

4.  Monter skærmens nederste monteringsholdere 
i øjeboltene på gaffelbenene. Spænd 
øjeboltbeslagene med højst 5,2 Nm.

N m
5.2

6 MONTERING AF SKÆRME 
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5.  Monter forhjulet igen. Juster skærmen under 
gaffelkronen, så den er centreret, og så der er  
frigang mellem skærmen og dækket (5a). 

Juster stiverbeslaget, så den nederste del af skærmen  
er centreret over dækket, og den ikke rører dækket (5b).

5a

5b

6.  Når skærmen er justeret, skal gaffelkronens bolt 
spændes med maks. 5,2 Nm (6a) og stiverbolten  
med maks. 3 Nm (6b).

N m
5.2

N m
3

6a

6b

7.  Afprøv cyklen på jorden, og løsn og spænd hjulets 
lukkesystem. Kontroller dernæst, om hjulet rører  
andre dele på cyklen. Kontroller tåafstanden til  
hjulet, især på små stel.

6 MONTERING AF SKÆRME
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VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• Kædeholder

•  Spændeskive til  
kædeholder

• 4 mm unbrakonøgle

• M5 rundhovedet bolt

Fastgøring af kædeholder

1.  Sæt kædeholderens spændeskive og kædeholderen  
på den rundhovedede M5 bolt.

2.  Find den buede flade på stellet, og sæt kædeholderen 
herpå, og spænd den tæt til (2a). Vip kædeholderen 
væk fra cyklen, indtil kæden er monteret. Foretag de 
endelige justeringer, når kæden er monteret (2b).

2a 2b

7 MONTERING AF KÆDEHOLDER
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