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Osłona tylnego IsoSpeed, strona napędowa

L

Śruba tulejowa osi obrotu

M

Łożysko

N

Podkładka prowadząca śrubę tulejową

O

Osłona tylnego IsoSpeed, strona nienapędowa

P

Nakrętka

M5 x 0,8 mm x 24 mm

Q

Płaska podkładka

M5 x 10 mm x 1,0 mm

R

Śruba z łbem kulistym

M5 x 10 mm

S

Zagięta podkładka

M5 x 18 mm (śr. zew.) x
1,5 mm (gr.) x 11 mm (śr.)

T

Podkładka sprężynowa

U

Śruba z gniazdem sześciokątnym

M5 x 0.8 mm - 35 mm

V

Śruba

M5 x 12 mm

W

Osłona dolnej rury

X

Prowadnik linki suportu

Y

Śruba z łbem kulistym

Z

Podkładka prowadnicy łańcucha

AA

Prowadnica łańcucha

BB

Osłona dolna regulowanego masztu
podsiodłowego

CC

Oś obrotu masztu podsiodłowego IsoSpeed

DD

Maszt podsiodłowy

EE

Suwak regulacyjny masztu podsiodłowego

FF

Śruba zaślepiająca

GG

Pierścień uszczelniający przy haku Di2

19 mm x 10 mm x 5 mm
DD

CC

EE

M5 x 10 mm

BB

GG

M5 x 5 mm

DD

FF

A

Dolna osłona przedniego IsoSpeed

B

Nakrętka eliptyczna, M8 x 1,0 mm x 6 mm

C

Przedni rozdzielacz IsoSpeed

D

Podkładka, 16 mm (śr.wew.) x 10,10 mm (śr.zew) x
1,125 mm (dł.)

E

Śruba, M8 x 1,0 mm x 14 mm, 4 mm sześciokątna

F

Podkładka dystansowa „wstępnego naprężenia”

G

Łożysko sterów

H

Pierścień sterów

I

Osłona główki ramy dla przedniego IsoSpeed

J

Nasadka górna sterów
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1

Uwaga od zespołu
projektowego

W stworzeniu nowego Domane
brały udział setki osób, począwszy
od inżynierów, przez projektantów,
a kończąc na specjalistach z fabryki
w Waterloo pracujących z włóknem
węglowym. Bez wkładu wszystkich tych
osób nie byłby to ten sam rower. Pod
koniec wiedzieliśmy, że osiągnęliśmy
coś niesamowitego. Mamy nadzieję,
że docenicie magię tego rozwiązania.

Jako projektanci rowerów mamy
jeden prosty cel: chcemy poprawić
doświadczenia z jazdy. Powiedzieć
jest jednak łatwo, zrobić niekoniecznie.
Na przykład, rozdzielacz Trek IsoSpeed,
oryginalnie opracowany z myślą o
pierwszej generacji Domane, to wynik
18-miesięcznych badań funkcjonowania
roweru szosowego w trudnym terenie.

Z poważaniem,
Zespół projektowy Domane SLR

Od momentu jego wprowadzenia
rozdzielacz IsoSpeed zrewolucjonizował
technologie poprawiające komfort
podczas wyścigów, ustanawiając nowy
standard dla pochłaniania wstrząsów
i pewnego prowadzenia w rowerach
szosowych, przełajowych oraz górskich
Treka.
Jednak Trek nigdy nie spoczywa na
laurach. Dla nowego Domane SLR
postanowiliśmy opracować rozwiązanie
zapewniające regulowane pochłanianie
wstrząsów, a także poprawę wydajności
i komfortu z przodu roweru.
Podczas prac projektowych udaliśmy
się prosto do źródła. Badaliśmy i
projektowaliśmy regulowany tylny oraz
przedni rozdzielacz IsoSpeed w lesie
Arenberg, razem z Fabianem Cancellarą
i zespołem Trek-Segafredo, a następnie
odtworzyliśmy 100-metrowy fragment
nawierzchni w naszym zakładzie
Waterloo Performance Factory, aby
móc przeprowadzić jeszcze bardziej
dogłębne testy.
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1 REGULOWANY TYLNY ROZDZIELACZ ISOSPEED I MASZT
PODSIODŁOWY
POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Klucz imbusowy 4 mm
• Klucz imbusowy 5 mm
• Klucz imbusowy 6 mm

• Klucz dynamometryczny
• Smar
• Loctite 242

K

Osłona tylnego IsoSpeed,
strona napędowa

L

Śruba tulejowa osi obrotu

M

Łożysko

N

Podkładka prowadząca
śrubę tulejową

O

Osłona tylnego IsoSpeed,
strona nienapędowa

P

Nakrętka

M5 x 0,8 mm x 24 mm

Q

Płaska podkładka

M5 x 10 mm x 1,0 mm

R

Śruba z łbem kulistym

M5 x 10 mm

S

Zagięta podkładka

M5 x 18 mm (śr. zew.) x
1,5 mm (gr.) x 11 mm (śr.)

19 mm x 10 mm x 5 mm

T

Podkładka sprężynowa

U

Śruba z gniazdem
sześciokątnym

BB

Osłona dolna regulowanego
masztu podsiodłowego

CC

Oś IsoSpeed

DD

Maszt podsiodłowy

EE

Suwak regulacyjny masztu
podsiodłowego

DD
CC

EE
O

L
BB

M5 x 0.8 mm - 35 mm

M
(części powiększone dla
zachowania czytelności)

N
L
K

Jak to działa

N

M
P
S
Q

T

U

Regulowany tylny rozdzielacz IsoSpeed umożliwia niezależne zginanie się masztu podsiodłowego względem rury
podsiodłowej i rury górnej („rozdzielenie” go od nich). Zapewnia komfort podczas siedzenia na siodełku i jeździe po
nierównych, utwardzonych drogach, a jednocześnie nie zmniejsza sztywności ramy, co daje szybkie przyspieszenie
i lepszą wydajność pedałowania. Nowy regulowany suwak masztu podsiodłowego zmienia zakres odgięcia w
rozdzielaczu, co pozwala naprawdę dopasować rower do potrzeb rowerzysty.
Wyższe położenie
Wraz z przesuwaniem regulowanego
suwaka w górę masztu podsiodłowego
poczujesz coraz lepiej nawierzchnię i
spowodowane nią wibracje.
Niższe położenie
Wraz z przesuwaniem regulowanego
suwaka w dół masztu podsiodłowego
rower staje się bardziej komfortowy.
Zapewni izolację od wibracji
pochodzących z powierzchni drogi.
3
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MONTAŻ REGULOWANEGO TYLNEGO ROZDZIELACZA ISOSPEED ORAZ MASZTU PODSIODŁOWEGO

Montaż masztu podsiodłowego

UWAGA
Podkładka prowadząca śrubę tulejową montowana
jest między masztem podsiodłowym IsoSpeed i
łożyskiem IsoSpeed.

1. Nałóż smar na otwory w maszcie
podsiodłowym i w ramie.

4. Ustaw otwory w maszcie podsiodłowym w
jednej linii z otworami w ramie.

SMAR

2. Wprowadź oś IsoSpeed w sposób wskazany

5. Przeprowadź element śruby tulejowej obrotu z

na rysunku.

Kroku 3 przez otwór i wkręć w oś IsoSpeed.

3. Umieść łożysko, a następnie podkładkę

6. Wprowadź klucz imbusowy 6 mm po stronie

prowadzącą na śrubie tulejowej osi obrotu.
Powtórz, by uzyskać dwa gotowe elementy
śruby tulejowej. W przypadku ponownego
wykorzystania śruby tulejowej, oczyść
gwint i nanieś Loctite 242

nienapędowej osi IsoSpeed, aby utrzymać ją
na miejscu (6a). Wprowadź klucz imbusowy
5 mm do gniazda śruby tulejowej osi obrotu i
obróć, aby osadzić gwint (6b). Nie dokręcaj
w pełni.

5
mm

6b

6a

6
mm

4
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MONTAŻ REGULOWANEGO TYLNEGO ROZDZIELACZA ISOSPEED ORAZ MASZTU PODSIODŁOWEGO

7. Po stronie nienapędowej przeprowadź drugi

10. Powtórz proces dokręcania za pomocą

zespół śruby tulejowej osi obrotu z Kroku 3
przez otwór i wkręć w oś IsoSpeed.

klucza dynamometrycznego po stronie
nienapędowej.

8
Nm

8. Wprowadź klucze imbusowe 5 mm do gniazd

obu śrub tulejowych osi obrotu i powoli kręć w
prawo. Dokręcaj do momentu, gdy pojawi się
opór. Nie dokręcaj zbyt mocno.

UWAGA
Poprawnie zamontowany
maszt podsiodłowy porusza
się swobodnie. Jeśli tak nie
jest, zamontuj ponownie i
upewnij się, że wszystkie
elementy są poprawnie
zainstalowane.

5
mm

11. Usuń nadmiar smaru

5
mm

ściereczką. Ustaw
odpowiednio osłonę
tylnego rozdzielacza
IsoSpeed po stronie
napędowej, a
następnie dociśnij.
Powtórz dla osłony
tylnego rozdzielacza
IsoSpeed po stronie
nienapędowej.

9. Zablokuj śrubę tulejową osi obrotu po stronie

nienapędowej za pomocą klucza imbusowego
(8a). Za pomocą klucza dynamometrycznego
dokręć śrubę tulejową osi obrotu po
stronie napędowej w stronę przodu roweru
z maksymalnym momentem 8 Nm (8b).
Dokręcaj, aż klucz zacznie „przeskakiwać” w
celu zapewnienia optymalnego osadzenia i
dokręcenia śruby.

8
Nm

8a
8b

5
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MONTAŻ REGULOWANEGO TYLNEGO ROZDZIELACZA ISOSPEED ORAZ MASZTU PODSIODŁOWEGO

4. Wprowadź nakrętkę M5 do otworu w maszcie

Montaż regulowanego suwaka masztu
podsiodłowego i masztu podsiodłowego.

podsiodłowym, dbając o to, by pionowe
ułożenie jej zakończenia odpowiadało
pionowemu ułożeniu otworu w maszcie
podsiodłowym. Jeśli nie są równo ułożone,
może dojść do zgniecenia.

1. Obróć maszt podsiodłowy w kierunku
przeciwnym względem ramy.

2. Zamontuj suwak masztu podsiodłowego,

wprowadzając go do przewidzianego do tego
celu wyżłobienia w maszcie podsiodłowym.
Wsuń go ponad otwór na dole masztu
podsiodłowego. Jego położenie ustawisz
później.

5. Nasuń podkładkę sprężynową, podkładkę

płaską i podkładkę zagiętą na śrubę z
gniazdem sześciokątnym. Powierzchnia
podkładki sprężynowej jest zagięta i pasuje
do łba śruby.

3. Obróć maszt podsiodłowy tak, aby regulowany
suwak masztu podsiodłowego dotykał rury
podsiołowej.

WSKAZÓWKA
Ściśnij maszt
podsiodłowy i rurę
podsiodłową, aby
nie poruszały się
podczas wykonywania
następnych kroków.

6
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MONTAŻ REGULOWANEGO TYLNEGO ROZDZIELACZA ISOSPEED ORAZ MASZTU PODSIODŁOWEGO

6. Umieść zagiętą podkładkę na rurze

8. Po określeniu położenia regulowanego

podsiołowej (6a), a następnie, trzymając
pewnie nakrętkę palcem (6b), wprowadź
śrubę od przodu rury podsiodłowej.

suwaka masztu podsiodłowego, dokręć śrubę
za pomocą klucza dynamometrycznego z
maksymalnym momentem 3 Nm. Aby zmienić
położenie suwaka, poluzuj śrubę i powtórz
kroki od 7 do 8.

6b
6a
6c

3
Nm

WAŻNE
Nadmierne dokręcenie
może spowodować
uszkodzenia.

Regulacja charakterystyki jazdy

7. Ustal położenie suwaka masztu podsiodłowego.

1. Aby zmienić położenie regulowanego suwaka

Im bliżej do siodełka, tym sztywniejsza
charakterystyka jazdy. Im bliżej do suportu,
tym więcej elastyczności zyskuje maszt
podsiodłowy, co przekłada się na mniej
sztywną charakterystykę jazdy.

SUWAK
REGULACYJNY
MASZTU
PODSIODŁOWEGO

masztu podsiodłowego, poluzuj śrubę i
przesuń suwak w nowe położenie.

3
Nm

SZTYWNIEJSZY

MNIEJ SZTYWNY

2. Dokręć śrubę z momentem 3 Nm za pomocą
klucza dynamometrycznego.

7

2 PRZEDNI ROZDZIELACZ ISOSPEED
POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Klucz imbusowy 5 mm
• Klucz dynamometryczny
A

Montaż układu przedniego
rozdzielacza IsoSpeed

• Smar

1. Nanieś smar na otwory, jak również na wnętrze

Dolna osłona
przedniego IsoSpeed

i obie strony główki ramy.

B Nakrętka eliptyczna

M8 x1,0 x 6 mm

C Przedni rozdzielacz
IsoSpeed
D Podkładka

16 mm (śr. wew.) x
10,10 mm (śr. zew.) x
1,125 mm (dł.)

E

Śruba

M8 x 1,0 mm x
14 mm, 4 mm
sześciokątny

F

Podkładka dystansowa
„wstępnego naprężenia”

SMAR

G Łożysko sterów
H Pierścień sterów
I

Osłona główki ramy dla
przedniego IsoSpeed

J

Nasadka górna
IsoSpeed

2. Umieść podkładkę na każdym łożysku
przedniego rozdzielacza IsoSpeed.

J
I
H
G
F

E

E

D
D

B

C

B

A

8
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MONTAŻ UKŁADU PRZEDNIEGO ROZDZIELACZA ISOSPEED

3. Ściśnij przedni rozdzielacz IsoSpeed palcami,

6. Włóż palce do środka rozdzielacza i wypchnij

aby przytrzymać podkładki i ostrożnie
wsuń do otworu w główce ramy. Zakończ
wprowadzanie, gdy otwory w rozdzielaczu
są w jednej linii z otworami w ramie.

śrubę do zewnątrz główki ramy.

7. Dokręć ręcznie nakrętkę eliptyczną o parę

obrotów W LEWO, aby pozostała na miejscu
w kolejnym kroku.

4. Wprowadź śrubę do otworu po stronie
napędowej, od środka rozdzielacza,
czyli tak, aby gwint skierowany był
do zewnątrz główki ramy.

WAŻNE
Nadmierne dokręcenie
może spowodować
uszkodzenia.

8. Nakrętka eliptyczna ma owalny kształt i pasuje

5. Ułóż nakrętkę eliptyczną tak, aby ustawiona

do owalnego kształtu otworu w główce ramy.
Kiedy nakrętka eliptyczna jest dokręcona
ręcznie, wyrównaj owal na nakrętce względem
linii główki ramy.

była fazowaną stroną w stronę otworu.

FAZA

LINIA

9
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MONTAŻ UKŁADU PRZEDNIEGO ROZDZIELACZA ISOSPEED

9. Umieść jedną rękę po przeciwnej stronie

12. Aby w pełni dokręcić, wywieraj odpowiedni

główki ramy (9a), a drugą wprowadź klucz
dynamometryczny do nakrętki i naciskaj
oboma rękami aż do posadowienia nakrętki w
główce ramy (9b). Następnie dokręć w prawo,
wywierając lekki nacisk (9c). Spowoduje to
wyciągnięcie śruby wewnątrz główki ramy w
stronę nakrętki. Dokręć aż do pojawienia się
oporu, nie do końca.

9b

nacisk podczas obracania klucza
dynamometrycznego. Zapobiegnie to
obracaniu się śruby wewnątrz rozdzielacza
i wyciągnie ją w kierunku nakrętki. Dokręć z
maksymalnym momentem 5 Nm.

9c
5
Nm

9a

13. Powtórz z drugiej strony.
10. Powtórz proces montażu śruby i nakrętki
eliptycznej po drugiej stronie.

UWAGA
Po montażu rozdzielacz
powinien poruszać się
swobodnie. Jeśli tak nie
jest, poluzuj, zamontuj
ponownie, wyczyść
połączenia i nanieś smar.

FAZA

11. Powtórz proces osadzenia po drugiej

14. Wsuń podkładkę dystansową „wstępnego

stronie.

naprężenia” do rozdzielacza tak, aby napis
„BEARING” (łożysko) był na górze, a „SPRING”
(sprężyna) na dole. Na podkładce są również
płaskie powierzchnie; ustawiają się one po
stronie śrub z obu boków rozdzielacza.
PŁASKIE
POWIERZCHNIE
BEARING
SPRING
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3 MONTAŻ WIDELCA
4. Załóż dolną osłonę przedniego IsoSpeed

POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Widelec
• Pierścień sterów
• Dolne łożysko
• Łożysko sterów

poprzez owinięcie jej wokół główki ramy,
zaczynając od lewej i dociskając kciukiem.

• Zatyczka sterów
• Nasadka górna
IsoSpeed
• Osłona główki
ramy IsoSpeed

1. Załóż osłonę główki ramy przedniego IsoSpeed.
Upewnij się, że przedni rozdzielacz IsoSpeed
ustawiony jest w jednej linii z osłoną.

Odstęp ten
zniknie po
montażu
podkładek
dystansowych
i wspornika
kierownicy oraz
zaciśnięciu
zespołu.

5. Załóż z powrotem podkładki dystansowe,

2. Nasuń dolne łożysko na rurę sterową (2a) i

wspornik kierownicy i nasadkę górną sterów.
Upewnij się, że zatyczka sterów jest właściwie
założona na rurę sterową i dokręcona z
momentem 10 Nm (5a). Dokręć nasadkę górną
z momentem 4 Nm (5b).

wprowadź rurę sterową przez główkę ramy
(2b). Nasuń łożysko główki ramy, a następnie
pierścień sterów na rurę sterową i na górę
rozdzielacza (2c).

3. Nasuń nasadkę górną IsoSpeed na rurę sterową.
3
2c

Na koniec, dokręć mocowanie wspornika
kierownicy na rurze sterowej z momentem
podanym przez producenta wspornika.

NASADKA GÓRNA
ISOSPEED
PIERŚCIEŃ STERÓW

10
Nm

ŁOŻYSKO STERÓW
ROZDZIELACZ

5a

GŁÓWKA RAMY

2b

2a

5b

RURA STEROWA

DOLNE ŁOŻYSKO

11

4
Nm

4 MONTAŻ Di2
3. Włóż złącze do otworu w rurze dolnej,

POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Śruby Torx (5)
• Klucz Torx T8

a następnie wprowadź przewód.

• Śruby M5 (2)
• Osłona dolnej rury

1. Umieść akumulator Di2 w uchwycie.

4. Umieść osłonę rury dolnej na otworze. Wkręć
dwie śruby M5 z płaskim łbem i dokręć aż do
wyczucia oporu.

2. Wkręć cztery śruby Torx za pomocą klucza

Torx T8. Dokręć do momentu, gdy wyczuwalny
będzie opór. Uważaj, aby nie zerwać
plastikowego gwintu.

WAŻNE
Nadmierne dokręcenie
może spowodować
uszkodzenia.
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5 MONTAŻ LINEK PRZERZUTKI
3. Załóż końcówki pancerza na pancerz linki.

POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Linki przerzutki
• Śruba regulacyjna
na lince
• Pancerz
•
Obcinarka do pancerza
• Końcówki pancerza
• Przepust linki przy haku • Klucz imbusowy 4 mm
• Obcinarka do linek

Wprowadź pancerz linki do końcówki
pancerza w manetce.

1. Zdejmij osłonę po stronie napędowej, aby

odsłonić otwór na linki. Otwórz szary panel
dostępowy.

4. Poprowadź pancerz blisko kierownicy,
zatrzymując się na kilka centymetrów
od wspornika kierownicy.

2. Przeciągnij linkę przerzutki przez otwór w

uchwycie manetki i wprowadź główkę linki
przez otwór.

5. Wyrównaj linkę przy kierownicy skręconej
maksymalnie w stronę nienapędową.

13

5

MONTAŻ LINEK PRZERZUTKI

6. Odmierz odpowiedni luz na pancerzu: nie

9. Utnij w tym miejscu pancerz. Oczyść docięte

powinno go być zbyt dużo (A) ani zbyt
mało (B).

A

zakończenie pancerza i załóż końcówkę
pancerza.

B

ZA
MAŁO

ZA
DUŻO

10. Przeprowadź linkę przerzutki przez pancerz,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcją
właściwą dla manetki.

7. Trzeba pozostawić wystarczająco dużo luzu

na pancerzu, by możliwe było pełne skręcenie
kierownicy bez wyciągania gniazda pancerza
na rurze dolnej.

11. Powtórz kroki 1 - 10, aby założyć linkę

przerzutki przedniej. Wykonując to, załóż
na pancerz śrubę regulacyjną przerzutki
przedniej montowaną na lince. Zadbaj o to,
by nie dotykała ramy.

8. Oznacz miejsce, w którym pancerz wchodzi
do rury dolnej paznokciem lub markerem.
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MONTAŻ LINEK PRZERZUTKI

3. Załóż końcówkę pancerza, a następnie

Montaż przerzutki tylnej

przeprowadź linkę przerzutki przez pancerz.

1. Poprowadź linki przez osłonki w dolnej rurze,

aż wysuną się z otworu na linki przy suporcie,
na dole roweru.

WSKAZÓWKA
Przyklej linki
do ramy, aby
nie pomylić
przedniej
i tylnej.

4. Wciśnij przeznaczone do montażu gniazdo
do ramy. Zadbaj o to, by do ramy włożony
był przepust linki przy haku.

2. Zainstaluj prowadnicę linki poprzez ustawienie

jej w jednej linii z linką przerzutki tylnej. Zadbaj
o to, by plastikowe końcówki prowadnicy
ułożone były równo względem zagłębień
na ramie.

5. Wyczyść końcówki pancerza linki. Uformuj
zgięcie pancerza tak, aby linka mogła się
bez problemu przesuwać. Wspomóż się
rysunkiem.
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MONTAŻ LINEK PRZERZUTKI

6. Przeprowadź linkę przez baryłkę regulacyjną

3. Zamocuj linkę przy przerzutce przedniej

i zakończ montaż zgodnie z zaleceniami
producenta przerzutki.

zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż przerzutki przedniej

1. Przez otwór w rurze dolnej sprawdź, czy nie

dochodzi do obcierania linek. Pociągnij linkę
przerzutki przedniej, patrząc jednocześnie
przez otwór w rurze dolnej. Powinna ruszać
się wyłącznie linka przerzutki przedniej.

2. Poprowadź linkę przerzutki przedniej przez

długą część prowadnicy przy suporcie. Zadbaj
o to, by prowadnica leżała równo względem
wyżłobienia w ramie.
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6 MONTAŻ BŁOTNIKÓW
3. Przeprowadź błotnik przez hamulec tylny (1a)

POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Klucz imbusowy 4 mm
• Klucz imbusowy 3 mm
• Klucz płaski 8 mm

i wsuń uchwyt na błotnik aż do momentu, gdy
dojdziesz do łuku hamulca lub mostka widełek
górnych. (1b) Dokręć śrubą (1c). Nie dokręcaj
w pełni.

• Śruba oczkowa
• Osprzęt w zestawie
z błotnikiem

1a

Montaż tylnego błotnika

1. Zdejmij tylne koło. Zdejmij śruby zaślepiające
ukrytego mocowania błotników na łączeniu
dolnej i górnej rury widełek tylnych. Wkręć
do końca śruby z łbem oczkowym ukrytego
mocowania błotników (1b).

1c

1b

1b

1a

4. Zamocuj dolne wsporniki błotników do

śrub oczkowych. Dokręcaj z maksymalnym
momentem 5,2 Nm.

2. Ustaw oczko śruby równolegle względem
ramy. Zablokuj śrubę z łbem oczkowym,
dokręcając ją kluczem płaskim 8 mm.

5.2

Nm
8
mm

WSKAZÓWKA
Rowery wyposażone w hamulce tarczowe
wymagają zastosowania adaptera mostkowego na
rurkach górnych tylnych widełek. Jeśli w zestawie
są dwa adaptery, Domane korzysta z większego,
z dłuższymi elementami montażowymi.
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MONTAŻ BŁOTNIKÓW

5. Następnie zamontuj przednią część błotnika

7. Po ustaleniu położenia błotnika zdejmij tylne

do dolnej części rury podsiodłowej za pomocą
dostarczonego uchwytu mocującego. Nie
dokręcaj w pełni.

koło i dokręć uchwyt na łuk hamulcowy
lub adapter mostkowy widełek górnych z
maksymalnym momentem 5,2 Nm.

5.2

Nm

8. Dokręć wsporniki z maksymalnym momentem

6. Załóż tylne koło. Ustaw odpowiednią długość

3 Nm.

wsporników (6a), aby błotnik był ustawiony
centralnie i odstęp od opony nie umożliwiał
obcierania (6b).

6a

3

Nm

6b

9. Na koniec, sprawdź rower na ziemi i poluzuj

oraz zaciśnij mocowanie koła. Następnie
sprawdź, czy koło nie powoduje problemów
z innymi częściami roweru.
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MONTAŻ BŁOTNIKÓW

3. Zamontuj górną część błotnika z tyłu korony

Montaż przedniego błotnika

widelca. Ustaw błotnik w najwyższym
możliwym położeniu. Zostanie on
wyregulowany później przy centrowaniu koła.

1. Zdejmij przednie koło. Wykręć śruby

zaślepiające ukrytego mocowania błotników
z ramion widelca. (W przypadku widelca
przeznaczonego pod hamulce tarczowe będzie
tylko jedna śruba, po stronie napędowej.)

4. Zamocuj dolne wsporniki błotników do śrub

oczkowych na ramionach widelca. Dokręć
śruby oczkowe z maksymalnym momentem
5,2 Nm.

2. Wkręć do końca śruby oczkowe ukrytego

mocowania błotników na obu ramionach
widelca. Ustaw oczko śruby równolegle
względem ziemi. Dokręć śrubę za pomocą
klucza płaskiego 8 mm.

5.2

Nm

8
mm

UWAGA
Rowery wyposażone w hamulce tarczowe wymagają
zastosowania kątowego adaptera wspornikowego,
zamontowanego pomiędzy łbem śruby zacisku a
samym zaciskiem tarczy. Ustaw oczko śruby
równolegle względem ziemi.
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MONTAŻ BŁOTNIKÓW

5. Załóż z powrotem przednie koło. Wyreguluj

błotnik na koronie widelca w taki sposób, aby
był ustawiony centralnie oraz między błotnikiem
i oponą występował odpowiedni dystans (5a).

Wyreguluj wspornik tak, aby tył błotnika ustawiony
był centralnie nad oponą i nie obcierał o nią (5b).

5a

5b

6. Kiedy błotnik jest już wyregulowany, dokręć śrubę
na koronie widelca z maksymalnym momentem
5,2 Nm (6a) i śrubę wspornika z maksymalnym
momentem 3 Nm (6b).

6a

3

Nm

5.2

6b

Nm

7. Na koniec, sprawdź rower na ziemi, a także poluzuj
i zaciśnij mocowanie koła. Następnie sprawdź, czy
koło nie powoduje problemów z innymi częściami
roweru. Sprawdź, czy koło nie znajdzie się na linii
ruchu nóg na pedałach, szczególnie w przypadku
małych ram.
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7 MONTAŻ PROWADNICY ŁAŃCUCHA
POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• Prowadnica łańcucha • Klucz imbusowy 4 mm
• Podkładka prowadnicy • Ś
 ruba z łbem
łańcucha
kulistym M5

Montaż prowadnicy łańcucha

1. Umieść podkładkę i prowadnicę łańcucha na
śrubie z łbem kulistym M5.

2. Zwróć uwagę na zaokrągloną powierzchnię ramy i

umieść na niej odpowiednio prowadnicę łańcucha,
a następnie dokręć do momentu wyczucia oporu
(2a). Odchyl prowadnicę łańcucha od roweru aż
do przeprowadzenia łańcucha. Po jego założeniu
dokonaj ostatecznej regulacji (2b).

2a

2b
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UWAGI SERWISOWE
data

mile/km

