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Toegang verkrijgen tot de versnellingsbak
Voor de volgende werkzaamheden is toegang tot de 
versnellingsbak nodig.

 1. Verwijder het aandrijfsysteem.

 2. Verwijder de kettingbladen.

a. Fixeer de crank met behulp van een 
kettingzweep.

b. Neem de borgring af met behulp van een 
bracketsleutel.

c. Neem het kettingblad af.

ONDER
BRACKETSLEUTEL

BORGRING

KETTINGBLAD

 3. Verwijder de vier bouten van de afdekkap van de 
versnellingsbak.

 4. Verwijder de vier T30-bouten van de versnellingsbak.

De snelheidssensor monteren en aansluiten

 1. Voer verbindingsstuk en kabel van de 
snelheidssensor door het sleufgat in de 
afstandhouder en in de sleuf aan de niet-
aandrijfzijde.

SNELHEIDSSENSOR

KABEL

 OPMERKING  De snelheidssensor moet in de 
afstandhouder passen. De snelheidssensor past in de 
uitsparing in de afstandhouder en de opening op de 
sensor zal samenvallen met de sleuf.

 2. Leid het verbindingsstuk en de kabel door de 
achtervork heen naar het aandrijfsysteem.

 3. Draai de bout van de snelheidssensor vast  
met 4 Nm. 

 4. Sluit het verbindingsstuk van de snelheidssensor 
aan op de groene aansluiting zoals aangegeven. 

 5. Stop eventueel overtollige kabel in het frame nabij 
het aandrijfsysteem of in de achtervorkpoot aan  
de aandrijfzijde.

AANSLUITING 
SNELHEIDSSENSOR

AANSLUITING 
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Opnieuw monteren

 1. Zorg ervoor dat de schroefgaten voor montage van 
de versnellingsbak aan het frame vetvrij zijn.

 OPMERKING  De bouten die Fazua meelevert 
zijn voorzien van een schroefborgmiddel.

 2. Monteer de versnellingsbak. Zet de vier bouten vast 
met 8,0-8,5 Nm.

 3. Monteer de afdekkap van de versnellingsbak.  
Zet de vier bouten vast met 4 Nm.

 4. Monteer het kettingblad.

a. Monteer het kettingblad op de 
aandrijfas.

b. Fixeer de crank met behulp van een 
kettingzweep.

c. Plaats de borgring.

d. Draaide borgring met behulp van een 
bracketsleutel vast met 20-25 Nm.

ONDER
BRACKETSLEUTEL

BORGRING

KETTINGBLAD

 5. Monteer ten slotte het aandrijfsysteem.

De controller monteren en aansluiten

 1. Leid de controllerkabel via de bovenbuis door  
de balhoofdbuis en dan via de onderbuis naar  
de versnellingsbak. 

 2. Sluit de controllerkabel op de versnellingsbak aan 
zoals aangegeven.

 3. Stop eventuele overtollige kabel in de liggende 
achtervorkpoot van de niet-aandrijfzijde of in  
de bovenbuis.
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De kabels monteren in de  
kabelgeleiders in de onderbuis
Volgorde van kabelgeleiding in de onderbuis  
(van aandrijfzijde naar niet-aandrijfzijde):

• Achterderailleur

• Achterrem

• Controllerkabel

• Voorderailleur

 OPMERKING  Controleer dat er nergens in het 
frame gekruiste, verdraaide of opgehoopte bekabeling 
aanwezig is. De kabelbehuizing dient overal in het frame 
zo vlak mogelijk te liggen.

VOORDERAILLEUR
ACHTERDERAILLEUR

SLEUTEL
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