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1 DIAGRAM OVER ISOSTRUT

Diagram over IsoStrut
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beslag
11 – Spjældmontering bolt
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Komponent
1 – IsoStrut

7 Nm

13 – IsoStrut bagaksel

10 Nm

14 – IsoStrut endestykke bolt

10 Nm

15 – IsoStrut forreste skrue
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Drejningsmoment

2 – Rammevogn
3 Stiveroliepåfyldnings-prop–
4 – Bagerste muffe

5 Nm

5 – Vognskivebøsning

16 – Hoved drejeaksel

23 Nm

6 – Skumring

17 – tandhjulssæts-møtrik

23 Nm

7 – Vognskiveforsegling
8 Spjældskropshylster
9 – Styreringe
10 – O-ring
12 – Kontrolmøtrik
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2 MONTER ISOSTRUT

5.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ
• Nåle næsetang

• Gaffelbadolie (10wt)

• Ren sprøjte

• Momentnøgle
(5–10 Nm)

1.

BEMÆRK

Hvis cyklen er brugt,
skal du inspicere bøsningerne inden i
svingarmsvognen for slid. Udskift bøsningerne,
hvis de er slidte.

Monter IsoStrut

7.	Installer spjældhusets monteringsbolt, som

Monter monteringsbolten, føringsbøsningen og
kropshylster som vist og inspicer o-ringen for
revner, revner eller tegn på slid.

vist.

Hvis cyklen er brugt, skal du kontrollere for
overskydende snavs og rengøre udstyret.

Hvis der er et stik på plads, brug en tang til
forsigtigt at trække stikket ud af IsoStrut.

KONTROL
MØTRIK

ØVRE
STYRERING
NEDRE
STYRERING

MONTERINGSBOLT

MONTERINGS
BOLT

KROPSHYLSTER
STYRERING
O-RING
KROPSHYLSTER

8.	Skub enheden igennem bunden afholderen.
4.
2.

Smør let indersiden af vognforseglingerne
med olie.

Skub stiveren ind i vognen, indtil
spjældkroppens øje er centreret med vognens
monteringshul.

6.

9.	Fra toppen skal du installere den øverste

Inspicer o-ringen i fangmøtrikken for slid og
overskydende snavs. Rengør eller udskift hvis
nødvendigt.

styringsring.

O-RING

10.	Kontroller, at o-ringen sidder inde i den
bageste rille i stiveren.

3.

11.	Installer og spænd kropsdæmperens

BEMÆRK

Disse o-ringe kan anskaffes
separat som varenummer 588512.

Indsæt IsoStrut i svingarmsvognen med den
o-ring, der hænger sammen.

4

indvendige møtrik til 7 Nm.

5

2

Monter IsoStrut

3 SAML SVINGARMEN MED DEN FORRESTE TREKANTRAMME

12.	Hold stiveren lodret, brug en sprøjte til at fylde

14.	Installer kompressionshylsteret i stiverhætten.

IsoStrut med 15 ml gaffelbadolie.

BEMÆRK

Hvis komprimeringshylsteret ikke
tillader bageste stiversystem at passere igennem,
sidder stikket ikke helt korrekt i IsoStrut-åbningen.

BEMÆRK

Denne procedure kan også
udføres for at tilføje frisk badolie som en del
af en 100-timers serviceudskiftning og bøsning
inspektion.

4.	Monter MEN DREJ IKKE de forreste IsoStrut

NØDVENDIGT VÆRKTØJ
• Unbrakonøgle med lang
arm

skruer og vaskere.

• M6 Unbrakonøgle
• Momentnøgle

• M5 Unbrakonøgle

BEMÆRK
For at lave denne samling skal
du have: Hovedrejelejet og hylstre installeret, og
IsoStrut installeret på svingarmen.

1.

Sæt sadelpinden i en cykelholder.

2.

Sæt svingarmen i fronttriangel-stellet.

5.

Fra siden hvor gearet sidder, sæt
unbrakonøglen ind i drivhjulets hoved fra
drevet.

15.	Tør overskydende olie af samlingen, når du er
færdig.

13.	Tryk hårdt olieproppen tilbage i ind bagenden
afIsoStrut. Sørg for, at proppen sidder tæt i
IsoStrut-åbningen.

3.	Monter MEN DREJ IKKE den bagerste IsoStrut
aksel og endehætte-bolt.

Tip fra tekniker: Brug den lange unbrakonøgle eller
lignende til korrekt at justere skiverne på hver side af
hoveddrejeleddet.
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6.

Saml svingarmen med den forreste trekantramme

4 MONTER BAGBREMSEN OG SLANGE
8.

Indsæt en hoveddrejeboltsskive mellem den
forreste trekantramme og svingarmen på den
modsatte side af gearet. Skub unbrakonøglen
igennem skiven.

Indsæt en hoveddrejeboltsskive mellem den
forreste trekantramme og svingarmen på
siden hvor gearet sidder. Skub unbrakonøglen
igennem skiven.

• Små nylonstrips

9.

Skub den primære drejebolt ind på
unbrakonøglens ende modsat køresiden,
igennem spændeskiven og ind i drejeleje.
Dette holder skiven og bolten på plads. Tag
unbrakonøglen ud.

Imens unbrakonøglen stadig er indsat, føres
den primære drejebolt igennem begge skiver
og ind i det gevindskårede kædehjul. Pas på
med ikke at flænse trådene, når du begynder
at tråde akslen på plads.

• Lille momentnøgle

• M4 unbrakonøgle

1.

7.

4.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Før RB-slangen igennem det nederste beslags
kabelføringshul.

5.
2.

Monter bagbremsen på baggaflen.

10. Spænd de to forreste skruer til 5 Nm.
11. Spænd bagakslen til 10 Nm.
BEMÆRK
skruehovedene.

Sørg for, at skiverne er under

12. Monter kontrolmøtrikken på drevet, og spænd
den drejelige aksel til 23 Nm.

3.

8

Anvend nylonstrips til at forbinde slangen løst
omkring kabelførerne. Lad nylonstripsene
være løse på dette tidspunkt for at gøre
installationen afslangen lettere.

Før den bagerste bremseslange igennem de to
baggaffel-kabelføringer.

9

Før slangen op ad nedrøret og ud af det
venstre sidehovedrørs-hul.

5 INSTALLER BAGERSTE TANDHJULSSÆT OG KABEL
3.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ
• Syl

• Momentnøgle

• Små nylonstrips

• Unbrakonøgle (monter
bagerste tandhjulssæt)

Anvend nylonstrips til at forbinde kablet løst
omkring kabelførerne. Lad nylonstripsene
være løse på dette tidspunkt for at gøre
installationen lettere.

6 MONTER DEN DOBBELTE KABELFØRINGSPAKNING.L
• M4 unbrakonøgle
• Momentnøgle

1.
BEMÆRK Denne procedure antager, at
der ikke er installeret noget bundbeslag. Hvis du
har et bundbeslag installeret, kan du føre kablet fra
BB-hullet op til hovedrøret og ned til det bagerste
kabelføringshul.

1.

• Værktøj til at klippe
nylonstrips

Monter den midterste kabelføringsplade.
Spænd boltene til 2 Nm.

I bunden af sadelrøret skal du fastgøre de to
kabelender i pakningen.

Før kablet fra indgangshullet til hovedrøret, ned
i røret og ud af det bageste kabelføringshul.

4.

2.

2.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

3.

Forbind bagakslen til baggafflen. Spænd til
producentens specifikationer.

Fortsæt med at føre kablet fra det bagerste
kabelhul igennem det bagerste kædehjulshul
(siden hvor gearet sidder).

5.

Afslut tandhjulssæts-opsætningen ifølge den
originale producents anbefaling.

Tip fra tekniker: Brug et krogværktøj til at hjælpe
kablet igennem baggaffel-hullet.
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Gå nu tilbage til nylonstripsene, og stram dem
mod rammen og klem strips tæt på rammen.

7 FØR LÅSEKABLET

8 KABELFØRING
5.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ
• M4 unbrakonøgle
• Klippeværktøj
• Unbrakonøgle (montering af topdæksel)

1.
2.

• Unbrakonøgle
(kassette-skrue)

Før ledningen igennem revnen i kabelenden.
STØD LÅSEKABLET
FØRT GENNEM TOPRØRET

• Momentnøgle

Monter kablet i fjernlåsen.
JUSTERBAR
SADELPIND
(HVIS RELEVANT)

Før kablet igennem hullet i bunden af det
øverste rør lige foran IsoStrut og ud af
drevhovedets rørhul.

6.

Før ledningen rundt om kassetten, og monter
indstillingsskruen.

BAGBREMSESLANGE

BAGERSTE
TANDHJULSSÆT FØRT
IGENNEM BAGGAFLEN

3.

Før tråden igennem kablet ved hovedrøret.
GEARSIDEN

7.
8.

4.

MODSAT GEARET

Kontroller om mekanismen virker
tilfredsstillende.
Klip tråden til den passende længde
(20-30 mm), og klem en endehætte på.

Ved IsoStrut skal du skubbe dupskoen på
wiren.
DUPSKO
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9 PROCEDURE FOR LUFTMÆNGDE AFSTANDSSTYKKE
2.

Udskift luftmængde afstandsstykke
NØDVENDIGT VÆRKTØJ
• BSA30 åbent
bundbeslag værktøj
• Nøgletang
• Loctite blue 243

Luftes gradvist luft fra luftventilen.

9

6.

Tip fra tekniker: Det er ikke nødvendigt at
komprimere stødet, da du får brug for lidt luft i den
negative luftfjeder.

• Parallel kæbetang
• Momentnøgle

3.

• Affjedringspumpe

Procedure for luftmængde afstandsstykke

9.

Sæt dig på sædet for at komprimere
affjedringen. Den forreste ende af IsoStrut
bevæger sig væk fra det toprøret for at give
plads til BSA30-værktøjet.

Rens snavs eller klæbende rester fra
stødtrådene og låseringen.

Fjern de to forreste IsoStrut-bolte og skiver.

• Afstandsstykker

10. Flyt den runde metalplade bagud ind i IsoStrut.
Brug derefter en skruenøgletang til at fjerne
luftmængde afstandsstykket.

OBS: Vær særlig forsigtig med at beskytte det
toprøret mod ridser, der kan være resultatet af, at
værktøjet har brudt låseringen løs.

4.
1.

5.

Brug en stødpumpe til at kontrollere lufttrykket
i stødet. Noter denne værdi som skal bruges i
trin 18.

Løsn men FJERN IKKE det bagerste støtteben.
Drej håndtaget mod uret for at indstille
låsearmen til åben position.

7.

Brug BSA30-værktøjet til at bryde låseringen
løs og træk den ud fra strut stationen.

Tip fra tekniker: Dette trin er lettest, når stødet er
komprimeret.

11. Placer en ny afstandsholder på plads omkring
spjældakslen.

8.

Når ringen er skruet af stødet, vil stødets
forreste ende strække sig fremad for at
afsløre en o-ring, en rund metalplade og
afstandsstykket.

12. Afhængigt af størrelsen på afstandsstykket

skal du bruge en skiftenøgle eller en parallel
kædetang til at placere afstandsstykket på sin
plads.

14

15

9
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Procedure for luftmængde afstandsstykke

13. Du skal høre et 'klik', når afstandsstykket

Procedure for luftmængde afstandsstykke

16. Anvend BSA30-værktøjet til at dreje låseringen

klikker ind i den øverste luftkappe.

19. Sæt stiveren i en ride-klar position for

på stiveren.

at kontrollere, om luftkappen er korrekt
orienteret. Ret den hvis nødvendigt.

18. Brug momentnøglen og hullet i BB-skruenøglen
til at spænde låsringen til 17 Nm.

Tip fra tekniker: For at opnå de bedste resultater
skal du sidde på det bageste dæk i dette trin for at
afbalancere cyklen.

17. Når du strammer låseringen, skal du finde

retningen på den øverste luftkappe på
stiveren. Du skal have en korrekt orientering
og ramme-friplads, inden du begynder at
spænde.

20. Smør let og monter de skruer, der er i forreste

14. Tilføj Loctite Blue 243 til mindst 2 tråde, der

del af stiveren. Sørg for, at skiverne er under
skruehovedene. Spænd bolten til 5 Nm.

dækker 60-90 ° af gevindene.

17Nm

15. Gå bag sædet, og træk sædet op for at

21. Spænd den bagerste støtteaksel til 10 Nm.

forlænge ophængningen. Dette bringer
låseringen i kontakt med stiveren.

22. Brug stødpumpen til at pumpe spændingens
lufttryk tilbage til lufttryk fra trin 1.

23. Gå igennem SAG-proceduren for at bestemme
den rigtige rytterindstilling for stiveren.

BEMÆRK

Sørg for at luftfjederventilen
har nok afstand til rammen til at din
stødpumpe.

Tip fra tekniker: Den øverste luftkappe kan
orienteres efter en rytters præference. Kontroller
en ekstra gang at rammeafstanden er korrekt for at
sikre at den passer som den skal.
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10 VOGNSKIVEFORSEGLINGER OG BØSNINGER
2.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ (FORSEGLINGER)

10

2020 Supercaliber Betjeningsvejledning
Vognskiveforseglinger
og bøsninger

9.

Hiv skumringen ud.

• Forsegling og bøsningspresseværktøjssæt (par)
PN 593490

Læg en ny bøsning i hvert bøsningsmonteringsværktøj.
Forsegling

BEMÆRK

• 1 tomme (25,4 mm) Delrin-stang

Der er kun en skumring foran
i vognen. Ingen bag på vognen.

• Headset-presse

Brug denne side af værktøjet til at
trykke forseglinger på

NØDVENDIGT VÆRKTØJ (BØSNINGER)

Værktøj til at trykke
forsegling og bøsning på

• Unior glidehammer PN: 689/2B1-US
• 30-36 Udvidende kollet.

Brug denne side af værktøjet til at
trykke bøsninger på

• Bøsningsmonterings-værktøj

5.

• Bøsnings-sizer

1.

Bøsning

Tråd båndet for at engagere bøsningskraven.

10. Læg begge værktøjer med bøsninger foran og

Tip fra tekniker: Pas på ikke at engagere

Anvend Delrin-stangen til at trække
forseglingen ud.

bøsningskraven inde i vognen. Engager kun
bøsningen.

3.

Tip fra tekniker: Det kan være nødvendigt at
gå med stangen rundt om vognen for at fjerne
tætningen.

bag på vognen.

Anvend Delrin-stangen til at trække den
bagerste forseglingen ud.

6.

Anvend glidehammer for at fjerne bøsningen.

7.

Gentag trin 4 til 6 for den bagerste bøsning.

11. Indsæt headset-pressen fra fronten afvognen
(håndtags-enden foran på vognen).

Hvis du kun udskifter forseglingerne, skal du
springe til SKIVEFORSEGLINGS MONTERING
på side 23.
Hvis du udskifter både forseglinger og
bøsninger, skal du fortsætte med trin 4.

4.

Sæt glidehammeren med spændebåndet fast i
forenden af vognen.

8.

18

Tør bøsningshullerne med en ren, tør klud for
at fjerne alt snavs.

19

10

Vognskiveforseglinger og bøsninger

11 SKIVEFORSEGLINGS MONTERING

12. I bagenden af vognen skal du klikke på enden

16.9mm
FORENDE

afheadset-pressen.

1.
2.

6.

Tør forseglingsoverfladen inde i vognen for at
fjerne snavs.
Sæt begge vognskiver på bøsning /
forseglingsværktøjet.

Drej headset-pressen ned. Kontroller for
korrekt justering af presse, værktøjer og
tætninger. Drej pressen for at skubbe
tætningerne på plads.

Forsegling
Brug denne side af værktøjet til at
trykke forseglinger på

Værktøj til at trykke
forsegling og bøsning på
10.5mm
BAGENDE

Brug denne side af værktøjet til at
trykke bøsninger på

13. Drej headset-pressen ned. Kontroller for

Bøsning

korrekt justering af presse, værktøjer og
forseglinger. Drej pressen for at skubbe
bøsningerne på plads.

3.

7.

Læg begge værktøjer med forseglinger foran
og bag på vognen.

BEMÆRK Det er normalt at have forskellige
størrelser af mellemrum i forenden og bagenden af
vognen.

Spænd pressen, indtil du kan mærke
modstand. Når du kan mærke modstand, skal
du fjerne pressen og værktøjerne og inspicere
tætningerne for korrekt placering.

8.	Kontroller visuelt, at der ikke er nogen

afstand mellem tætningen og vognen i hver
ende.

15. Brug bøsnings-sizer til at vælg størrelsen af
bøsningen foran på vognen.

VIGTIGT: Brug ikke fedt.
VIGTIGT: Sørg for, at størrelses-værktøjshovedet er
rent inden brug.

4.
5.

14. Spænd pressen, indtil du kan mærke

modstand. Når du kan mærke modstand, skal
du fjerne pressen og værktøjerne og inspicere
bøsningerne for korrekt placering.
Kontroller for at se, om bøsningen er presset
dybt nok ind i vognen. Fra toppen af bøsningen
til trinet over bøsningen skal målingerne være:

Indsæt headset-pressen fra fronten afvognen
(håndtags-enden foran på vognen).
I bagenden af vognen skal du klikke på enden
afheadset-pressen.

16. Gentag trin 14 tre til fire gange ved at bevæge
dig fra front til bag og bagfra til front.

• Forende = 16.9mm
• Bagende = 10.5mm
BEMÆRK Det lige meget om du drejer sizer
til venstre eller højre.
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9.

2020 Supercaliber
Skiveforseglings
montering
Betjeningsvejledning

Blødgør skumringen i gaffelbadolie.

10. Monter skumringen i forenden af vognen.

Du er nu klar til IsoStrut monteringen
(se side 4).
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