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DOMANE SLR 2017

K Deksel IsoSpeed bak, kjedeside

L Vippebolt

M Kulelager 19 mm x 10 mm x 5 mm

N Posisjoneringsskive

O Deksel IsoSpeed bak, ikke-kjedeside

P Mutter M5 x 0,8 mm x 24 mm

Q Flat skive M5 x 10 mm x 1 mm

R Skrue med konvekst hode M5 x 10 mm

S Buet skive M5 x 18 ytre Ø x 1,5 tykk x r 11 mm

T Sprengskive

U Festeskrue M5 x 0,8 mm x 35 mm

V Bolt M5 x 12 mm

W Underrørsdeksel

X Vaierfører til krankhus

Y Skrue med konvekst hode M5 x 10 mm

Z Skive til kjedeholder

AA Kjedeholder 

BB Justerbar setemast-støtfanger

CC Vippeaksel til IsoSpeed-setemast

DD Setemast 

EE Justerbar setemast-skyver

FF Settskrue M5 x 5 mm

GG Endestykkefôring til Di2
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A IsoSpeed foran, nedre deksel

B Elliptisk mutter, M8 x 1 mm x 6 mm

C IsoSpeed-frikobling foran

D Skive, 16 ytre Ø x 10,10 indre Ø x 1,125 tykk

E Skrue, M8 x 1 mm x 14 mm, 4 mm unbrako

F Forspenningshylse

G Kulelager

H Kompresjonsring til styrelager

I IsoSpeed-deksel til styrerør

J Styrelagerlokk
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En beskjed fra utviklingsteamet

Målet vårt som sykkelutviklere er enkelt: Vi vil 
forbedre sykkelopplevelsen. Å få til det er ofte 
hakket mer komplisert.

Treks IsoSpeed-frikobling, for eksempel, som 
opprinnelig ble utviklet for første generasjon 
Domane, var resultatet av en 18 måneders 
studie av hvordan en landeveissykkel oppfører 
seg på røffe veier.

Siden den kom, har IsoSpeed revolusjonert 
rittkomfortteknologien, med en ny standard 
for smidighet og trygghet på landeveis-, 
sykkelcross- og terrengsyklene i Treks 
sortiment.

Men Trek tar aldri pause fra utviklingen. Med 
nye Domane SLR hadde vi som mål å skape 
en løsning for justerbar smidighet og større 
effektivitet og komfort i front.

Vi gikk rett til kilden: Vi forsket på og designet 
en justerbar IsoSpeed bak og IsoSpeed i front 
ved Arenberg-skogen med Fabian Cancellara 
og Trek-Segafredo, og gjenskapte så en  
100 meters strekning i fabrikken vår i 
Waterloo for å gjennomteste systemet.

Hundrevis av mennesker bidro til å 
virkeliggjøre nye Domane, alt fra ingeniører 
til produktutviklere og karbonteknikere på 
fabrikkgulvet i Waterloo. Sykkelen ville ikke 
vært som den er i dag uten deres bidrag. Vi 
visste til slutt at vi hadde fått til noe utenom 
det vanlige. Vi håper magien faller i smak.

Hjertelig hilsen
utviklingsteamet bak Domane SLR
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1 JUSTERBAR ISOSPEED-FRIKOBLING BAK OG SETEMAST

Hvordan den fungerer
Den justerbare IsoSpeed-frikoblingen bak gjør at setemasten kan bøye av uavhengig av seterøret og overrøret. Frikoblingen gir 
komfort på setet når underlaget er røft, mens rammen holder seg stiv og gir kjapp akselerasjon og bedre tråkkeffektivitet. Den 
nye setemast-skyveren bestemmer hvor mye smidighet frikoblingen skal gi, slik at sykkelen kan finjusteres.

K Deksel IsoSpeed bak, kjedeside

L Vippebolt

M Kulelager 19 mm x 10 mm x 5 mm

N Posisjoneringsskive

O Deksel IsoSpeed bak, ikke-kjedeside

P Mutter M5 x 0,8 mm x 24 mm

Q Flat skive M5 x 10 mm x 1 mm

R Skrue med konvekst hode M5 x 10 mm

S Buet skive M5 x 18 ytre Ø x 1,5 tykk x 
r 11 mm

T Sprengskive

U Festeskrue M5 x 0,8 mm x 35 mm

BB Justerbar setemast-støtfanger

CC IsoSpeed-aksel

DD Setemast 

EE Justerbar setemast-skyver

NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

• 4 mm unbrakonøkkel

• 5 mm unbrakonøkkel

• 6 mm unbrakonøkkel

• Momentnøkkel

• Fett

• Loctite 242

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q
S

T
U

BB

CC
DD

EE

(delene er forstørret for 
tydelighetens skyld)

Høy posisjon
Etter som setemast-skyveren beveges 
oppover setemasten, kjenner du 
underlaget bedre og blir mer påvirket 
av vibrasjon fra veien.

Lav posisjon
Det blir mer behagelig å sykle etter 
som skyveren beveges nedover 
setemasten. Du skjermes mer for 
vibrasjon fra underlaget.
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1 MONTERING AV DEN JUSTERBARE ISOSPEED-FRIKOBLINGEN BAK OG SETEMASTEN

Montering av setemast

1.  Fett opp setemastens hull og hullene i rammen.

2.  Sett IsoSpeed-akselen i setemasten som anvist.

3.  Tre et kulelager etterfulgt av ei posisjoneringsskive 
på vippebolten. Gjør det samme på den andre 
bolten. Hvis du gjenbruker en bolt, rens gjengene 
og ha på Loctite 242.

 MERKNAD
Posisjoneringsskiva skal sitte mellom IsoSpeed-setemasten 
og IsoSpeed-kulelageret.

4.  Still hullene i setemasten på linje med hullene  
i rammen.

5.  Stikk en av vippeboltene fra trinn 3 inn i hullet på 
kjedesiden og skru den litt inn i IsoSpeed-akselen.

6.  Sett en 6 mm unbrakonøkkel inn i IsoSpeed-
akselen på ikke-kjedesiden for å holde den i ro 
(6a). Sett en 5 mm unbrakonøkkel i vippebolten  
for å skru den inn (6b). Ikke	stram	helt	til.

mm
5

mm
6

6a
6b

FETT
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1 MONTERING AV DEN JUSTERBARE ISOSPEED-FRIKOBLINGEN BAK OG SETEMASTEN

7.  Stikk den andre vippebolten fra trinn 3 inn på ikke-
kjedesiden og skru den litt inn i IsoSpeed-akselen.

8.  Sett en 5 mm unbrakonøkkel inn i begge 
vippebolter og skru sakte med klokka på begge 
sider. Skru det bare sammen. Ikke	stram	for	hardt.

mm
5

mm
5

9.  Hold vippebolten på ikke-kjedesiden i ro med 
unbrakonøkkelen (8a). Stram vippebolten på 
kjedesiden til maks 8 Nm med en momentnøkkel 
(8b). Skru til det sier “klikk” for å sikre at den  
sitter som den skal.

8a

8b
N m

8

10.  Gjenta strammeprosessen med momentnøkkel 
på den andre siden.

N m
8

11.  Fjern overflødig 
fett med ei fille. 
Plasser kjedesidens 
IsoSpeed-deksel 
riktig og klem det 
på plass. Gjør det 
samme på ikke-
kjedesiden.

 MERKNAD
En korrekt montert 
setemast beveger seg 
uhindret. Gjør den ikke 
det, må du montere den 
på nytt og passe på at alle 
deler monteres korrekt.
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1 MONTERING AV DEN JUSTERBARE ISOSPEED-FRIKOBLINGEN BAK OG SETEMASTEN

Montering av setemast-skyveren og 
festing av setemasten.

1.  Vipp setemasten vekk fra rammen.

2.  Monter setemast-skyveren ved å plassere den i 
sporet på setemasten. Skyv den opp forbi hullet 
nederst på setemasten. Selve justeringen tar du 
senere.

3.  Vipp setemasten tilbake slik at skyveren får 
kontakt med seterøret.

4.  Sett M5-mutteren i hullet på setemasten og pass 
på at hodet har samme vertikale stilling som 
fordypningen i setemasten. Er de ikke på linje,  
kan rammen ta skade.

5.  Tre sprengskiva, den flate skiva og den buede skiva 
på festeskruen. Sprengskiva har en buet side som 
passer mot festeskruens hode.

 TIPS
Klem setemasten og 
seterøret sammen for 
å holde dem på plass 
når du gjør dette.
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1 MONTERING AV DEN JUSTERBARE ISOSPEED-FRIKOBLINGEN BAK OG SETEMASTEN

6.  Legg den buede skiva mot seterøret (6a), og mens 
du holder mutteren fast med en finger (6b), fører 
du festeskruen inn foran på seterøret.

6b

6a

6c

 VIKTIG
Overstramming kan  
gjøre skade.

7.  Finn ut hvor du vil ha setemast-skyveren. Jo 
nærmere setet skyveren er, jo stivere blir det.  
Jo nærmere krankhuset skyveren er, jo mindre  
stivt blir det, da setemasten får økt smidighet.

STIVERE

MINDRE STIVT

JUSTERBAR 
SETEMAST-

SKYVER

8.  Når du har bestemt hvor du vil ha setemast-
skyveren, strammer du festeskruen til maks 3 Nm 
med en momentnøkkel. For å endre posisjon på 
skyveren løsner du festeskruen og gjentar trinn  
7 og 8.

N m
3

Smidighetsjustering

1.  For å endre posisjon på setemast-skyveren løsner 
du festeskruen og flytter skyveren.

N m
3

2.  Skru igjen til 3 Nm med en momentnøkkel.
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2 ISOSPEED I FRONT

NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

• 5 mm unbrakonøkkel

• Momentnøkkel

• Fett

A Nedre deksel til 
IsoSpeed foran

B Elliptisk mutter M8 x 1,0 x 6 mm

C IsoSpeed-frikobling

D Skive 16 ytre Ø x 10,10 indre Ø x 
1,125 tykk

E Skrue M8 x 1,0 x 14 mm, 4 mm 
unbrako

F Forspenningshylse

G Kulelager

H Kompresjonsring  
til styrelager

I IsoSpeed-deksel  
til styrerør

J IsoSpeed- 
toppdeksel

A

B

B

D

E

E

F

G

H

I

D

J

C

Montering av IsoSpeed foran

1.  Fett opp hullene og området rundt på innsiden, 
samt undersiden av styrerøret.

2.  Plasser en skive over hvert av kulelagrene i 
IsoSpeed-frikoblingen.

FETT
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2 MONTERING AV ISOSPEED FORAN

3.  Klem IsoSpeed-frikoblingen mellom to fingre 
for å holde skivene på plass, og før den forsiktig 
inn hulrommet i styrerøret. Stopp når hullene i 
frikoblingen er på linje med hullene i rammen.

4.  Stikk en skrue ut gjennom frikoblingen og hullet i 
styrerøret på kjedesiden.

5.  Vend den skrå siden av ellipsemutteren mot hullet 
i styrerøret.

SKRÅKANT

6.  Plasser en finger inni frikoblingen og press skruen 
utover.

7.  Skru ellipsemutteren noen runder mot VENSTRE 
for å feste den før neste trinn.

 VIKTIG
Overstramming  
kan gjøre skade.

8.  Ellipsemutterens ovale form passer inn i det  
ovale hullet i styrerøret. Når ellipsemutteren  
er håndstrammet, retter du inn langsiden  
med linja på styrerøret.

LINJE
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2 MONTERING AV ISOSPEED FORAN

9.  Plasser en hånd på motsatt side av styrerøret 
(9a) og sett med den andre momentnøkkelen 
i mutteren og klem til med begge hender til 
mutteren smetter på plass i styrerøret (9b).  
Med fast press mot mutteren skrur du så mot 
klokka (9c). Dette trekker skruen i styrerøret  
ut mot mutteren. Skru	det	sammen,	men	ikke	
stram	helt	til.

9c
9b

9a

10.  Gjenta plasseringen av skruen og 
ellipsemutteren på motsatt side.

SKRÅKANT

11.  Gjenta prosessen med å få ellipsemutteren  
på plass.

12.  Når du skal stramme helt til, må du presse godt 
på momentnøkkelen. Dette hindrer skruen inni 
frikoblingen i å gå rundt, og trekker den mot 
mutteren. Stram til med maks 5 Nm kraft.

N m
5

13.  Gjenta på den andre siden.

 MERKNAD
Frikoblingen skal bevege seg 
fritt etter montering. Hvis 
ikke: Løsne og monter på ny, 
rens og fett opp.

14.  Sett forspenningshylsa ned i frikoblingen slik at 
“BEARING” peker oppover og “SPRING” peker 
nedover. Legg merke til de flate sidene. Disse 
skal vende mot skruene på hver side  
av frikoblingen.

BEARING
SPRING

FLATE 
SIDER
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NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

• Gaffel
• Kompresjonsring
• Nedre kulelager

• Kulelager

• Kompresjonsplugg
• IsoSpeed-toppdeksel
• IsoSpeed-deksel til 
styrerør

1.  Monter IsoSpeed-dekselet på styrerøret. Pass på 
at frikoblingen står rett i forhold til dekselet.

2.  Tre det nederste kulelageret på kronerøret (2a) og 
før kronerøret opp gjennom styrerøret (2b). Før 
kulelageret og så kompresjonsringen nedover langs 
kronerøret og ned i øvre del av frikoblingen (2c).

3. Tre IsoSpeed-toppdekselet på kronerøret.

2a

2b

2c

3 ISOSPEED-TOPPDEKSEL
KOMPRESJONSRING 
TIL STYRELAGER

KULELAGER

FRIKOBLING

STYRERØR

KRONERØR

NEDRE KULELAGER

4.  Monter det nedre IsoSpeed-dekselet ved å legge 
det rundt styrerøret fra venstre side og presse det 
på plass med tommelen.

Denne glipen 
blir borte ved 
stramming etter 
montering av 
avstandsskiver 
og styrefrem-
spring.

5.  Sett på plass avstandsskiver, styrefremspring og 
toppdeksel. Forsikre deg om at kompresjonspluggen 
er riktig montert i kronerøret og strammet til 10 Nm 
(5a). Stram toppdekselskruen til 4 Nm (5b). 

Til slutt strammer du styrefremspringets 
kronerørskruer med momentet som er  
oppgitt av fabrikanten.

5a

5bN m
10

N m 
4

3 MONTERING AV GAFFELEN
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4 MONTERING AV Di2

NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

• Torx-skruer (5)

• Torx-nøkkel, T8

• M5-skruer (2)

• Underrørsdeksel

1.  Plasser Di2-batteriet i braketten.

2.  Skru inn fire Torx-skruer med en T8-nøkkel.  
Stram bare skruene så vidt. Pass på å ikke  
strippe gjengene.

 VIKTIG
Overstramming kan 
gjøre skade.

3.  Dytt koblingen ned i hullet i underrøret og dytt 
ledningen etter.

4.  Plasser underrørsdekselet over hullet. Skru inn de 
to M5-skruene og stram så vidt til.
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5 MONTERING AV GIRVAIERNE

NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

• Girvaiere

• Vaierstrømpe

• Endehylser

• Plastrør til bakgirvaier

•  Strømpemontert  
justeringshjul

• Strømpekutter

• 4 mm skrunøkkel

• Vaierkutter

1.  Brett tilbake hendelhetta på kjedesiden for å 
avdekke vaierporten. Åpne det grå panelet.

2.  Trekk vaieren til bakgiret gjennom åpningen og dra 
vaierhodet på plass via spalten.

3.  Sett endehylser på vaierstrømpa. Sett 
vaierstrømpa inn i girhendelens strømpestopper.

4.  Legg vaierstrømpa langsmed styret og stopp noen 
centimeter unna styrefremspringet.

5.  Vri styret helt over mot ikke-kjedesiden.
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5 MONTERING AV GIRVAIERNE

6.  Mål opp passelig lengde på vaierstrømpa; ikke gjør 
den for slakk (A) eller for stram (B).

A B

FOR  
STRAM

FOR 
SLAKK

7.  Vaierstrømpa skal være lang nok til at styret  
kan vris helt over uten at strømpa trekkes ut  
av strømpestopperen i underrøret.

8.  Marker punktet der vaierstrømpa møter underrøret 
med en negl eller en tusj.

9.  Kapp vaierstrømpa på dette punktet. Finpuss 
enden på vaierstrømpa og sett på ei endehylse.

10.  Tre en girvaier gjennom vaierstrømpa, og følg så 
veiledningen for girhendelen.

11.  Gjenta trinn 1–10 for å montere vaier og strømpe 
til krankgiret. Monter underveis et justeringshjul 
på vaierstrømpa. Pass på at dette ikke tar borti 
rammen.
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5 MONTERING AV GIRVAIERNE

Bakgiret

1.  Tre vaierne gjennom lederørene i underrøret til de 
kommer ut gjennom vaierporten under krankhuset.

 TIPS
Teip vaierne til 
rammen for å 
unngå å forveksle 
dem.

2.  Monter vaierføreren med den korte enden under 
bakgirvaieren. Pass på at vaierføreren ligger godt  
i sporene i rammen.

3.  Gi vaierstrømpa ei endehylse, og tre vaieren 
gjennom strømpa.

4.  Sett vaierstopperen inn i rammen. Pass på at 
plastrøret til vaieren blir med inn i rammen.

5.  Finpuss endene på vaierstrømpa. Gi vaierstrømpa 
en bue som gjør at vaieren kan bevege seg uhindret. 
Se illustrasjonen for veiledning.
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5 MONTERING AV GIRVAIERNE

6.  Tre vaieren gjennom justeringsskruen og fullfør 
monteringen slik girprodusenten spesifiserer.

Krankgiret

1.  Sjekk at vaierne ikke er sammenfiltret. Dra i 
krankgirvaieren mens du kikker ned i åpningen i 
underrøret. Bare krankgirvaieren skal bevege seg.

2.  Legg krankgirvaieren over den lange delen  
av vaierføreren under krankhuset. Pass på  
at vaierføreren ligger i sporene i rammen.

3.  Monter vaieren slik produsenten av krankgiret 
spesifiserer.
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NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

•  4 mm unbrakonøkkel

•  3 mm unbrakonøkkel

•  8 mm fastnøkkel

• Øyebolt

•  Deler som følger med 
skjermene

Festing av bakskjermen

1.  Ta av bakhjulet. Fjern settskruene i de skjulte 
skjermfestene ved overgangen mellom kjedestag 
og setestag. Skru øyeboltene med låsemutter helt 
inn (1b).

1a

1b

2.  Vri øyeboltene så de er parallelle med rammen. Lås 
øyeboltene fast ved å stramme låsemutteren med 
en 8 mm fastnøkkel.

8

mm

 TIPS
På sykler med skivebremser må det benyttes en adapter 
mellom setestagene. Hvis det medfølger to adaptere, er 
det den største som skal brukes på Domane.

3.  Stikk bakskjermen gjennom bakbremsen (1a) og 
før braketten langs skjermen til du når bremsebuen 
eller adapteren (1b). Fest braketten med en skrue 
(1c). Ikke	stram	helt	til.

1a

1b

1c

4.  Fest skjermens festestag til øyeboltene. Stram til 
med maks 5,2 Nm kraft.

N m
5.2

6 MONTERING AV SKJERMER
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5.  Fest fremre ende av skjermen nederst på seterøret 
med den medfølgende festeanordningen. Ikke	
stram	helt	til.

6.  Sett på bakhjulet. Juster stagene slik at de har 
riktig lengde (6a) og skjermen er sentrert og  
ikke subber i dekket (6b).

6a

6b

7.  Etter at du har plassert skjermen der den skal 
være, tar du av hjulet igjen og strammer braketten 
ved bremsen eller adapteren til maks 5,2 Nm.

N m
5.2

8.  Stram justeringsskruene med maks 3 Nm kraft.

N m
3

9.  Til sist setter du ned sykkelen og løsner hjulet,  
før du fester det igjen. Sjekk så om skjermen  
er i konflikt med sykkelen.

6 MONTERING AV SKJERMER
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Festing av forskjermen

1.  Ta av forhjulet. Skru ut settskruene i de 
skjulte skjermfestene i gaffelbena. (På en 
skivebremsgaffel er det bare én settskrue,  
i gaffelbenet på kjedesiden.)

2.  Skru øyeboltene med låsemutter helt inn i begge 
gaffelben. Vri øyeboltene så flaten er loddrett.  
Bruk en 8 mm fastnøkkel for å dem låse fast.

8

mm

 MERKNAD
På sykler med skivebremser må det benyttes en vinklet 
brakett som festes i bremsekaliperen. Plasser øyebolten 
med flaten loddrett. 

3.  Fest øvre del av skjermen til baksiden av gaffelkrona. 
Plasser skjermen så høyt som det går. Finjusteringen 
tar du når skjermen skal sentreres.

4.  Skru skjermens festestag fast i øyeboltene i 
gaffelbena. Ikke stram hardere enn 5,2 Nm.

N m
5.2

6 MONTERING AV SKJERMER 
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5.  Sett på igjen forhjulet. Juster skjermen ved gaffelkrona 
slik at den er sentrert og det er klaring mellom skjerm 
og dekk (5a). 

Juster festestagene slik at skjermens bakende er 
sentrert over dekket og ikke subber.

5a

5b

6.  Når skjermen er justert, strammer du skruen ved 
gaffelkrona til maks 5,2 Nm (6a) og stagenes 
justeringsskrue til maks 3Nm (6b).

N m
5.2

N m
3

6a

6b

7.  Sett så sykkelen på bakken og løsne og fest hjulet.  
Sjekk så om hjulet tar borti noe. Sjekk om du tar  
borti skjermen med tærne når du sykler, særlig  
på mindre sykler.

6 MONTERING AV SKJERMER
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NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET
• Kjedeholder

• Skive til kjedeholder

• 4 mm unbrakonøkkel

•  M5-skrue med  
konvekst hode

Montering av kjedeholderen

1.  Tre kjedeholder-skiva og kjedeholderen på  
M5-skruen med konvekst hode.

2.  Legg merke til den buede overflaten på rammen.  
Plasser kjedeholderen langs denne og skru den så  
vidt fast (2a). Ha kjedeholderen pekende vekk fra 
sykkelen til du monterer kjedet. Når kjedet er på  
plass, utfører du den siste justeringen (2b).

2a 2b

7 MONTERING AV KJEDEHOLDEREN
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