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2016 DOMANE SLR

K Skydd för bakre IsoSpeed, drivsidan

L Pivotbult

M Lager 19 x 10 x 5 mm

N Pivotstyrbricka

O Skydd för bakre IsoSpeed, odrivna sidan

P Mutter M5 x 0,8 x 24 mm

Q Planbricka M5 x 10 x 1,0 mm

R Kullrig skruv M5 x 10 mm

S Böjd bricka M5 x yd 18 x tjocklek 1,5 x 
radie 11 mm

T Låsbricka

U Skruv M5 x 0,8 - 35 mm

V Bult M5 x 12 mm

W Diagonalrörsskydd

X Vevlagrets vajerstyrning

Y Kullrig skruv M5 x 10 mm

Z Bricka för kedjehållare

AA Kedjehållare 

BB Dämpare för inställbar sadelmast

CC Pivotaxel för IsoSpeed-sadelmast

DD Sadelmast 

EE Justerbar sadelmasthylsa

FF Stoppskruv M5 x 5 mm

GG Di2-spårbussning
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A Nedre skydd för främre IsoSpeed

B Oval mutter, M8 x 1,0 x 6 mm

C IsoSpeed-länkage fram

D Bricka, yd 16 x id 10,10 x längd 1,125

E Skruv, M8 x 1,0 x 14 mm, 4 mm insex

F Förspänningsdistans

G Lager

H Kompressionsring

I Styrhuvudskydd för främre IsoSpeed

J Styrlagrets topplock
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En kommentar från vårt  
utvecklingsteam

Vårt utvecklingsmål är helt enkelt att förbättra 
cyklistens upplevelse på cykeln. Att nå målet  
kan dock vara lite mer komplicerat.

Treks IsoSpeed-länkage, till exempel, utvecklades 
för första generationen av Domane och var 
resultat av en 18 månader lång och omfattande 
studie av hur racercyklar klarar ojämnt underlag.

IsoSpeed har fört med sig en teknologirevolution 
inom racercykling. Det har satt en ny standard 
för följsamhet och manövrering av alla Trek-
cyklar, racer såväl som cyclocross och MTB.

Treks utvecklingsarbete pågår hela tiden. Med 
helt nya Domane SLR har vi återigen en nyhet på 
gång. Nu presenterar vi inställbar följsamhet och 
ökad effektivitet och komfort framtill på cykeln.

Vi började med källforskning - vi återgick  
till tillfället då vi utvecklade det inställbara  
bakre IsoSpeed och det främre IsoSpeed i 
Arenberg-skogen tillsammans med Fabian 
Cancellara och Trek-Segafredo, och återskapade 
100 m av sträckan vid Waterloo Performance 
Factory för djuptestning.

Hundratals människor har bidragit till att 
förverkliga nya Domane, inte minst ingenjörer, 
produktutvecklare och kolfibertekniker på 
fabriksgolvet i Waterloo. Domane skulle inte 
vara den cykel den är idag utan deras bidrag. Vi 
förstod att vi var på väg att åstadkomma något 
enastående. Vi hoppas att du uppskattar magin.

Vänliga hälsningar
Utvecklingsteamet för Domane SLR
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1 INSTÄLLBART BAKRE ISOSPEED-LÄNKAGE OCH SADELMAST

Så här fungerar det
Med det inställbara IsoSpeed-länkaget bak kan sadelmasten flexa fritt (oberoende) från sadelröret och överröret. Länkaget 
ger bekvämlighet på ojämnt underlag medan ramen hålls styv så att du får bättre pedaleffektivitet och snabbt kan öka tempot. 
När du ändrar följsamheten med den nya justerbara sadelmasthylsan får du en riktigt fininställd cykling.

K Skydd för bakre IsoSpeed, drivsidan

L Pivotbult

M Lager 19 x 10 x 5 mm

N Pivotstyrbricka

O Skydd för bakre IsoSpeed, odrivna 
sidan

P Mutter M5 x 0,8 x 24 mm

Q Planbricka M5 x 10 x 1,0 mm

R Kullrig skruv M5 x 10 mm

S Böjd bricka M5 x yd 18 x tjocklek 1,5 x 
radie 11 mm

T Låsbricka

U Skruv M5 x 0,8 - 35 mm

BB Dämpare för inställbar sadelmast

CC IsoSpeed-axel

DD Sadelmast 

EE Justerbar sadelmasthylsa

VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• 4 mm insexnyckel

• 5 mm insexnyckel

• 6 mm insexnyckel

• Momentnyckel

• Smörjfett

• Loctite 242

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q
S

T
U

BB
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DD

EE

(förstorade för att synas bättre)

Högre upp
När du skjuter den justerbara hylsan 
uppåt på sadelmasten känner du 
vibrationerna från vägen tydligare.

Längre ned
Komforten ökar i takt med att du 
skjuter den justerbara hylsan på 
sadelmasten nedåt. Vibrationerna  
från vägen upplevs mindre.
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1 MONTERA DET INSTÄLLBARA BAKRE ISOSPEED-LÄNKAGET OCH SADELMASTEN

Montera sadelmasten

1.  Smörj monteringshålen i sadelmasten och ramen.

2.  Sätt i IsoSpeed-axeln i sadelmasten enligt bilden.

3.  Placera ett lager och sedan en pivotstyrbricka på 
pivotbulten. Gör detsamma med nästa bult så 
att du har två montage. Om du återanvänder en 
bult ska du rengöra gängorna och sedan applicera 
Loctite 242.

 OBS!
Pivotstyrbrickan ska placeras mellan IsoSpeed- 
sadelmasten och IsoSpeed-lagret.

4.  Passa in hålen i sadelmasten mot öppningen  
i ramen.

5.  Sätt i pivotbulten som du förberedde i steg 3 
genom hålet och skruva in den i IsoSpeed-axeln.

6.  Sätt i en 6 mm insexnyckel på den odrivna sidan 
av IsoSpeed-axeln för att hålla fast den (6a). Sätt i 
en 5 mm insexnyckel i pivotbulten och skruva fast 
bulten något (6b). Dra	inte	åt	helt	i	det	här	läget.

mm
5

mm
6

6a
6b

SMÖRJFETT

4



1 MONTERA DET INSTÄLLBARA BAKRE ISOSPEED-LÄNKAGET OCH SADELMASTEN

7.  Den andra pivotbulten som du förberedde i steg 
3 sätter du in i hålet från den odrivna sidan och 
skruvar in i IsoSpeed-axeln.

8.  Sätt i 5 mm insexnycklar i båda pivotbultarna och 
dra försiktigt åt dem medurs. Dra åt tills de sitter 
fast. Dra	inte	åt	för	hårt.

mm
5

mm
5

9.  Håll fast pivotbulten på den odrivna sidan med 
insexnyckeln (8a). Använd en momentnyckel och 
dra fast pivotbulten på drivsidan genom att vrida 
den mot cykelns främre del till maximalt 8 Nm 
(8b). Vrid tills det ”klickar till” i momentnyckeln 
och åtdragningsmomentet därmed är det rätta.

8a

8b
N m

8

10.  Upprepa åtdragningsprocessen med 
momentnyckeln på den odrivna sidan.

N m
8

11.  Torka bort 
överskott av 
smörjfett med 
en trasa. Passa 
in skyddet för 
bakre IsoSpeed 
på drivsidan och 
tryck fast det. Gör 
samma sak på den 
odrivna sidan.

 OBS!
En korrekt monterad  
sadelmast ska röra sig 
fritt. I annat fall måste 
du göra om monteringen 
och vara noga med alla 
fästdetaljer.
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1 MONTERA DET INSTÄLLBARA BAKRE ISOSPEED-LÄNKAGET OCH SADELMASTEN

Montera den justerbara hylsan på  
sadelmasten och fäst sadelmasten.

1.  Vrid bort sadelmasten från ramen.

2.  Montera hylsan på sadelmasten genom att passa 
in den i avsett spår. Skjut den uppåt förbi hålet 
nedtill på sadelmasten. Läget ställer du in senare.

3.  Vrid sadelmasten så att sadelmasthylsan kommer i 
kontakt med sadelröret.

4.  Sätt i M5-muttern i hålet på sadelmasten och 
kontrollera att den vertikala riktningen på muttern 
stämmer överens med den vertikala riktningen i 
hålet på sadelmasten. Det finns en klämrisk om 
riktningarna misstämmer.

5.  Placera låsbrickan, planbrickan och den böjda 
brickan på skruven. Låsbrickan har samma 
kurvatur som skruvhuvudet.

 TIPS
Kläm ihop sadelmasten  
och sadelröret för att  
hålla dem på plats under 
följande steg.
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1 MONTERA DET INSTÄLLBARA BAKRE ISOSPEED-LÄNKAGET OCH SADELMASTEN

6.  Placera den böjda brickan på sadelröret (6a). 
Medan du håller ett finger på muttern (6b) så 
att den hålls på plats sätter du i skruven från 
sadelrörets framsida.

6b

6a

6c

 VIKTIGT
För hård åtdragning  
kan skada.

7.  Ställ in sadelmasthylsan. Sadelmasten blir styvare 
ju närmare sadeln du placerar hylsan. När du  
ställer hylsan närmare vevlagret blir flexet i 
sadelmasten större.

ÖKAD STYVHET

MINSKAD STYVHET

JUSTERBAR  
SADEL- 

MASTHYLSA

8.  När du har bestämt läget för sadelmasthylsan drar 
du åt skruven till maximalt 3 Nm med hjälp av 
momentnyckeln. Lossa skruven och upprepa steg 7 
och 8 när du vill flytta hylsan.

N m
3

Ställa in styvheten

1.  När du vill ändra läget på hylsan lossar du skruven 
och flyttar hylsan.

N m
3

2.  Dra åt skruven till 3 Nm med en momentnyckel.
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2 FRÄMRE ISOSPEED

VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• 5 mm insexnyckel

• Momentnyckel

• Smörjfett

A Nedre skyddet på främre 
IsoSpeed

B Oval mutter M8 x 1,0 x 6 mm

C IsoSpeed-länkage fram

D Bricka Yd 16 x id 10,10 x 
längd 1,125

E Skruv M8 x 1,0 x 14 mm, 
4 mm insex

F Förspänningsdistans

G Lager

H Kompressionsring

I Styrhuvudskydd för främre 
IsoSpeed

J IsoSpeed-topplock

A

B

B

D

E

E

F

G

H

I

D

J

C

Montera det främre IsoSpeed-systemet

1.  Smörj skruvhålen samt insidan på båda sidorna  
av styrhuvudet.

2.  Placera en bricka över respektive lager i främre 
IsoSpeed-länkaget.

SMÖRJFETT
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2 MONTERA DET FRÄMRE ISOSPEED-LÄNKAGET

3.  Håll i det främre IsoSpeed-länkaget med två fingrar 
så att brickorna sitter på plats och skjut försiktigt 
in det i styrhuvudet. Skjut in det så långt att hålen i 
länkaget är i linje med hålen i ramen.

4.  Sätt i en skruv i drivsidans skruvhål inifrån länkaget 
och skjut den mot styrhuvudets utsida.

5.  Passa in den fasade sidan på den ovala muttern 
mot skruvhålet.

AVFASNING

6.  Tryck ut skruven med ett finger inifrån styrhuvudet.

7.  Vrid den ovala muttern för hand några få varv åt 
VÄNSTER för att den ska sitta rätt inför nästa steg.

 VIKTIGT
För hård åtdragning  
kan skada.

8.  Formen på den ovala muttern är identisk  
med styrhuvudets ovala skruvhål. Passa  
in den handåtdragna mutterns ovalitet  
mot styrhuvudets dekorlinje.

LINJE PÅ 
STYRHUVUDET
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2 MONTERA DET FRÄMRE ISOSPEED-LÄNKAGET

9.  Håll ena handen på styrhuvudets motsatta sida 
(9a) och sätt i momentnyckeln i muttern med 
den andra handen. Tryck med båda händerna 
tills muttern sitter på rätt sätt i styrhuvudet (9b). 
Fortsätt att trycka på momentnyckeln medan du 
vrider den medurs (9c). På så sätt drar du skruven 
inuti styrhuvudet mot muttern. Dra	fast,	men	dra	
inte	åt	helt.

9c
9b

9a

10.  Upprepa monteringen av skruv och oval mutter 
på den andra sidan.

AVFASNING

11.  Dra fast på samma sätt som på andra sidan.

12.  Tryck ordentligt på momentnyckeln och vrid  
den för att dra åt helt. Det förhindrar att skruven 
inuti länkaget roterar och det drar skruven mot 
muttern. Dra fast till maximalt 5 Nm.

N m
5

13.  Upprepa på andra sidan.

 OBS!
Länkaget ska kunna röra 
sig fritt efter monteringen. 
I annat fall måste du lossa 
och montera om, rengöra 
anslutningarna och smörja 
med smörjfett.

14.  Sänk ned den förspända distansen i länkaget 
så att märkningen ”BEARING” är uppåt och 
"SPRING” nedåt. Observera att de avplattade 
sidorna ska passas in mot skruvarna på 
länkagets sidor.

BEARING
SPRING

AVPLATTADE 
SIDOR
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VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• Gaffel
• Kompressionsring
• Nedre lager

• Lager

• Kompressionsplugg
• IsoSpeed-topplock
•  Styrhuvudskydd för 

IsoSpeed

1.  Montera styrhuvudskyddet för främre IsoSpeed. 
Kontrollera att skyddet och det främre IsoSpeed-
länkaget har rätt passning.

2.  Placera det nedre lagret över styrröret (2a) och 
för styrröret uppåt genom styrhuvudet (2b). Skjut 
lagret och kompressionsringen nedåt på styrröret 
till länkagets ovansida (2c).

3. Skjut på IsoSpeed-topplocket på styrröret.

2a

2b

2c

3 ISOSPEED-TOPPLOCK

KOMPRESSIONSRING

LAGER

LÄNKAGE

STYRHUVUD

STYRRÖR

NEDRE LAGER

4.  Montera det främre IsoSpeed-länkagets nedre 
skydd genom att trycka fast det runt styrhuvudet. 
Börja från vänster och tryck det på plats med 
tummen.

Det här 
mellanrummet 
försvinner när 
distanser och 
styrstam är 
monterade 
och montaget 
komprimerat.

5.  Montera tillbaka distanserna, styrstammen 
och styrlagrets topplock. Kontrollera att 
kompressionspluggen sitter på rätt plats i  
styrröret och är fastdragen med momentet  
10 Nm (5a). Dra fast topplockskruven till  
4 Nm (5b). 

Dra till sist fast styrstammens styrrörsklämma 
till det moment som anges av tillverkaren av 
styrstammen.

5a

5bN m
10

N m 
4

3 MONTERA GAFFELN
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4 MONTERA Di2

VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• Torx-skruvar (5)

• T8 Torx-nyckel

• M5-bultar (2)

• Diagonalrörsskydd

1.  Placera Di2-batteriet i konsolen.

2.  Montera fyra Torx-skruvar med torxnyckel T8.  
Dra åt endast så mycket att de sitter fast. Ta inte 
av plasten.

 VIKTIGT
För hård åtdragning  
kan skada.

3.  Mata in kontakten i hålet i diagonalröret och 
därefter kabeln.

4.  Placera diagonalrörsskyddet över hålet. Dra åt de 
två M5-skruvarna tills de sitter fast.
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5 MONTERA VÄXELVAJRARNA

VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• Växelvajrar

• Hölje

• Höljhylsor

• Rambussning

• Justeringshylsa

• Kabeltång

• 4 mm-nyckel

• Vajertång

1.  Dra tillbaka handtagsgummit på drivsidan för att 
komma åt vajeröppningen. Öppna den grå luckan.

2.  Dra bakväxelvajern genom öppningen i 
växelkonsolen och sätt fast vajernippeln i spåret.

3.  Montera hylsor på vajerhöljena. Sätt i vajerhöljet i 
höljstoppet i växelreglaget.

4.  Dra vajerhöljet tätt intill styret, men inte längre än 
till några cm från styrstammen.

5.  Vrid styret helt mot den odrivna sidan och anpassa 
sedan vajerlängden.
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5 MONTERA VÄXELVAJRARNA

6.  Se till att vajerhöljet är lagom slackt. Det får varken 
vara för mycket (A) eller för lite (B).

A B

FÖR  
LITE

FÖR 
MYCKET

7.  Vajerhöljet ska vara så slackt att styret kan vridas 
helt, utan att vajerhöljet dras ut ur sitt fäste i 
diagonalröret.

8.  Använd tumnageln eller en penna och markera den 
punkt där vajerhöljet går in i diagonalröret.

9.  Skär av vajerhöljet vid markeringen. Putsa änden 
på vajerhöljet och montera en hylsa.

10.  Trä en växelvajer genom höljet och följ 
anvisningarna för växelmekanismen.

11.  Upprepa steg 1 - 10 och installera framväxelvajern. 
Montera även en justeringshylsa på höljet. 
Kontrollera att den inte kommer i kontakt  
med ramen.
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5 MONTERA VÄXELVAJRARNA

Fästa bakväxeln

1.  Trä vajrarna genom fodren i diagonalröret tills de 
sticker ut genom vajeröppningen i vevlagret nedtill 
på cykeln.

 TIPS
Tejpa fast vajrarna 
på ramen för  
att undvika  
sammanblandning 
av den främre  
och bakre.

2.  Montera vajerstyrningen med den korta änden 
mot bakväxelvajern. Kontrollera att styrningens 
plasttungor följer spåren i ramen.

3.  Montera en hylsa på höljet och trä sedan 
växelvajern genom höljet.

4.  Fäst rambussningen i ramen. Var noga med att 
montera vajerns höljstopp i rambussningen.

5.  Putsa ändarna på vajerhöljet. Gör en böj på höljet 
så att vajern kan glida fritt. Se bilden.
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5 MONTERA VÄXELVAJRARNA

6.  Trä vajern genom justeringshylsan och avsluta 
installationen enligt anvisningarna från tillverkaren 
av växeln.

Fästa framväxeln

1.  Kontrollera i öppningen i diagonalröret att vajrarna 
går fria från varandra. Dra i framväxelvajern 
samtidigt som du iakttar öppningen i diagonalröret. 
Endast framväxelvajern ska röra sig.

2.  Dra framväxelvajern längs den längre delen av 
vajerstyrningen vid vevlagret. Kontrollera att 
styrningen följer spåren i ramen.

3.  Montera vajern enligt anvisningarna från 
tillverkaren av framväxeln.
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VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

•  4 mm insexnyckel

•  3 mm insexnyckel

•  8 mm fast nyckel

• Bladskruv

•  Fästelement som  
medföljer skärmen

Fästa bakskärmen

1.  Ta bort bakhjulet. Ta bort skruvarna till de dolda 
skärmfästena i anslutningen mellan kedjestaget 
och bakstaget (1a). Skruva in bladskruvarna 
tillsammans med låsmuttrarna så långt det  
går (1b).

1a

1b

2.  Ställ bladet parallellt med ramen. Lås bladskruven 
på plats genom att dra åt muttern med en 8 mm 
fast nyckel.

8

mm

 TIPS
Till cyklar med skivbroms behövs en bakstagsadapter. 
Använd den större med längre fästen till Domane om  
det finns två olika adaptrar.

3.  För skärmen genom bakbromsen (1a) och skjut 
på fästet på skärmen fram till bromsbågen eller 
bakstagsadaptern. (1b) Fäst fästet med en skruv 
(1c). Dra	inte	åt	helt	i	det	här	läget.

1a

1b

1c

4.  Montera de nedre skärmstagen på bladskruvarna. 
Dra fast till maximalt 5,2 Nm.

N m
5.2

6 MONTERA SKÄRMAR
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5.  Montera skärmens framkant nedtill på sadelröret 
med det medföljande fästet. Dra	inte	åt	helt	i	det	
här	läget.

6.  Montera bakhjulet. Justera stagen till lämplig längd 
(6a) så att skärmen sitter rakt och utrymmet till 
däcket är tillräckligt (6b).

6a

6b

7.  När skärmens placering är rätt tar du bort 
bakhjulet och drar fast fästet vid bromsbågen  
eller bakstagsadaptern till maximalt 5,2 Nm.

N m
5.2

8.  Dra fast stagen till maximalt 3 Nm.

N m
3

9.  Testa sedan cykeln på marken och lossa och dra 
åt hjulfästena. Kontrollera sedan att hjulet går fritt 
från andra delar på cykeln.

6 MONTERA SKÄRMAR
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Fästa framskärmen

1.  Ta bort framhjulet. Ta bort stoppskruvarna till 
de dolda skärmfästena i gaffelbenen. (På gafflar 
för skivbroms finns det endast en stoppskruv, på 
gaffelbenet på cykelns drivsida.)

2.  Skruva in bladskruvarna tillsammans med 
låsmuttrarna så långt det går på båda gaffelbenen. 
Ställ bladet vinkelrätt mot marken. Använd en  
8 mm fast nyckel och dra fast låsmuttern.

8

mm

 OBS!
Till cyklar med skivbroms behövs ett vinkelfäste som 
monteras mellan bromsokets bulthuvud och bromsoket. 
Ställ bladet vinkelrätt mot marken. 

3.  Montera skärmens överkant på baksidan av 
gaffelkronan. Placera skärmen så högt det går.  
Det här går att justera senare när hjulet centreras.

4.  Montera skärmens nedre fästkonsoler 
på bladskruvarna i gaffelbenen. Dra fast 
bladskruvarna till maximalt 5,2 Nm.

N m
5.2

6 MONTERA SKÄRMAR 
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5.  Återmontera framhjulet. Justera skärmen vid 
gaffelkronan så att den sitter rakt och det finns  
gott om utrymme mellan skärm och däck (5a). 

Justera stagen så att skärmens bakkant sitter rakt över 
däcket och det inte finns risk för att skärmen skaver 
däcket (5b).

5a

5b

6.  När skärmen sitter rätt drar du fast skruven  
i gaffelkronan till maximalt 5,2 Nm (6a) och  
stagskruven till maximalt 3 Nm (6b).

N m
5.2

N m
3

6a

6b

7.  Testa cykeln på marken och lossa och dra åt hjulfästena. 
Kontrollera sedan att hjulet går fritt från andra delar på 
cykeln. Kontrollera tå-däck-utrymmet. Detta är särskilt 
viktigt på mindre ramar.

6 MONTERA SKÄRMAR
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VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• Kedjehållare

• Bricka för kedjehållare

• 4 mm insexnyckel

•  M5-skruv med  
kullrigt huvud

Fästa kedjehållaren

1.  Sätt kedjehållarens bricka och kedjehållaren på  
M5-skruven med kullrigt huvud.

2.  Observera ramens krökning och placera kedjehållaren 
längs denna yta. Dra åt tills du känner ett visst 
motstånd (2a). Vrid undan kedjehållaren från cykeln  
tills du monterar kedjan. När kedjan sitter på plats  
gör du den slutliga justeringen (2b).

2a 2b

7 MONTERA KEDJEHÅLLAREN
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