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Fästdelar Moment

11 – Dämparens fästbult   7 Nm

13 – Bakaxel på IsoStrut 10 Nm

14 – Låsskruv på bakaxel 10 Nm

15 – Främre skruv på IsoStrut   5 Nm

16 – Rampivotaxel 23 Nm

17 – Växelmekanismmutter 23 Nm

Komponent

 1 – IsoStrut

 2 – Hållare

 3 – Oljepåfyllningsplugg

 4 – Bakre fästhylsa

 5 – Hållarens läppbussning 

 6 – Skumgummipackning

 7 – Hållarens läpptätning

 8 – Dämparhylsa

 9 – Styrbussningar

10 – O-ring

12 – Låsmutter
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NÖDVÄNDIGA VERKTYG

•  Näbbtång

• Ren spruta

•  Gaffelolja (10 wt)

•  Momentnyckel  
(5 - 10 Nm)

 1. Om det finns en plugg använder du en tång 
och drar försiktigt ut pluggen ur IsoStrut.

 2. Smörj insidan av läpptätningarna försiktigt 
med olja.

 3. Montera O-ringen som genomslagsstopp 
i IsoStrut och montera sedan IsoStrut i 
svingarmshållaren.

 OBS!  Om cykeln är begagnad 
kontrollerar du om bussningarna i 
svingarmshållaren är slitna. Byt ut slitna 
bussningar. 

 4. Skjut på IsoStrut på hållaren tills dämparöglan 
är i linje med hållarens monteringshål.

2 MONTERA ISOSTRUT 2  Montera IsoStrut 

 5. Montera fästbulten, styrbussningen och 
dämparhylsan enligt bilden och kontrollera 
om O-ringen visar tecken på förslitning, t.ex. 
sprickor eller revor.

Om cykeln är begagnad kontrollerar du om 
fästdetaljerna är smutsiga och rengör dem vid 
behov.

O-RING

STYRBUSSNING

DÄMPARHYLSA

FÄSTBULT

 6. Kontrollera om O-ringens låsmutter är sliten 
eller smutsig. Rengör eller byt ut vid behov.

O-RING

 OBS!  O-ringarna kan köpas separat, 
art.nr 588512.

 7.  Montera fästbultsmontaget i dämparen enligt 
bilden.

LÅS- 
MUTTER

ÖVRE 
STYRBUSSNING

NEDRE 
STYRBUSSNING

FÄSTBULT

DÄMPARHYLSA

 8.  Skjut in montaget genom botten av hållaren.

 9.  Montera övre styrbussningen från ovansidan.

10.  Kontrollera att O-ringen är placerad i bakre 
spåret i dämparen.

11.  Montera och momentdra låsmuttern till 7 Nm.
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NÖDVÄNDIGA VERKTYG

• Lång insexnyckel

• Insexnyckel (M5)

• Insexnyckel (M6)

• Momentnyckel

 OBS!  Förberedelser: Rampivotlager och 
hylsor ska vara monterade och IsoStrut ska 
vara monterad på svingarmen. 

 1. Placera sadelstolpen i ett reparationsställ.

 2. Passa in svingarmen på huvudramen.

 3.  Montera MEN MOMENTDRA INTE den bakre 
IsoStrut-axeln och låsskruven.

 4.  Montera MEN MOMENTDRA INTE de främre 
IsoStrut-skruvarna och brickorna.

5. Sätt i en insexnyckel i rampivotlagret från 
drivsidan.

Praktiskt tips: Använd den långa armen på 
insexnyckeln eller liknande för att passa in brickorna 
på respektive sida av rampivoten. 

3 MONTERA SVINGARMEN PÅ HUVUDRAMEN2  Montera IsoStrut 

12.  Håll dämparen upprätt och använd en spruta 
för att fylla IsoStrut med 15 ml gaffelolja.

 OBS!  Gör på samma sätt 
när ny gaffelolja ska fyllas på vid 
100-timmarsservicen då även tätningar byts 
och bussningar kontrolleras.

13.  Tryck in oljepluggen ordentligt baktill på 
IsoStrut. Kontrollera att pluggen är helt intryckt 
IsoStrut-öppningen.

14.  Montera kompressionshylsan i 
monteringshålet.

 OBS!  Om fästdetaljen inte 
går att skjuta igenom på grund av 
kompressionshylsan är pluggen inte ordentligt 
intryckt i IsoStrut-öppningen.

15.  Torka av eventuell överskottsolja när du är klar.
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3  Montera svingarmen på huvudramen 

 6. Infoga en av brickorna till rampivotbulten 
mellan huvudramen och svingarmen på den 
odrivna sidan. Skjut in insexnyckeln genom 
brickan.

 7. Skjut på rampivotbulten på insexnyckeln från 
den odrivna sidan, genom brickan och in i 
pivotlagret. Detta håller brickan och bulten på 
plats. Dra ut insexnyckeln.

 8. Infoga den andra brickan till rampivotbulten 
mellan huvudramen och svingarmen på 
drivsidan. Skjut in insexnyckeln genom 
brickan.

 9. Skjut in rampivotbulten genom båda brickorna 
in i det gängade kedjestaget. Gör detta medan 
insexnyckeln sitter kvar. Var försiktig med 
gängorna när du börjar skruva fast axeln.

10. Momentdra de två främre skruvarna till 5 Nm. 
11. Momentdra den bakre axeln till 10 Nm.

 OBS!  Kontrollera att brickorna sitter 
under skruvhuvudena.

12. Montera låsmuttern på drivsidan och 
momentdra rampivotaxeln till 23 Nm.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

• Små buntband

• Insexnyckel (M4)

• Liten momentnyckel

 1. Dra slangen till bakbromsen genom 
kablagehålet i vevpartiet.

 2. Montera bakbromsen på kedjestaget.

 3. Dra slangen till bakbromsen genom de två 
hållarna på kedjestaget.

 4. Använd buntband och fäst slangen löst mot 
hållarna. Dra inte åt buntbanden än för att 
underlätta monteringen.

 5. Dra slangen uppåt längs diagonalröret 
och ut på genom hålet på vänster sida av 
styrhuvudet.

4 MONTERA BAKBROMSEN OCH BROMSSLANGEN
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NÖDVÄNDIGA VERKTYG

• Krok

• Små buntband

• Momentnyckel

•  Insexnyckel 
(montera bakväxeln)

 OBS!  Den här beskrivningen förutsätter 
att det inte finns något vevlager monterat. Om 
det finns ett vevlager monterat drar du vajern 
från vevpartihålet upp till styrhuvudet och 
sedan nedåt till bakre kablagehålet.

 1. Dra vajern från ingångshålet i styrhuvudet 
längs diagonalröret och ut genom bakre 
kablagehålet.

 2. Fortsätt att dra vajern från bakre kablagehålet 
genom bakre kedjestagshålet (drivsidan).

Praktiskt tips: Använd en krok för att styra vajern 
genom hålet i kedjestaget. 

 3. Använd buntband och fäst vajern löst mot 
hållarna. Dra inte åt buntbanden än för att 
underlätta monteringen.

 4. Montera bakväxeln på kedjestaget. Momentdra 
enligt tillverkarens anvisningar.

 5. Avsluta monteringen av växelmekanismen 
enligt tillverkarens rekommendationer.

5 MONTERA BAKVÄXELN OCH VÄXELVAJERN

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

• Insexnyckel (M4)

• Momentnyckel

• Buntbandsverktyg

 1. Kläm in de två höljena i genomföringen längst 
ned på sadelröret.

 2. Montera genomföringsplattan. Momentdra 
bultarna till 2 Nm.

 3. Gå nu tillbaka till buntbanden och dra fast 
dem mot ramen. Klipp av de lösa ändarna 
nära intill ramen.

6 MONTERA GENOMFÖRING FÖR DUBBEL DRAGNING
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NÖDVÄNDIGA VERKTYG

• Insexnyckel (M4)

• Avbitare

•  Insexnyckel (montering 
av topplock på 
styrstammen)

•  Insexnyckel 
(Lockout-spolens 
inställningsskruv)

• Momentnyckel

 1. Montera höljet till Remote Lockout.

 2. Led höljet genom hålet på undersidan av 
överröret, precis framför IsoStrut, och ut 
genom hålet i styrhuvudet på drivsidan.

 3. För vajern genom höljet vid styrhuvudet.

 4. Trä på höljhylsan på vajern vid IsoStrut.

HYLSA

 5. För vajern genom jacket i höljstoppet.

 6. Led vajern runt Lockout-spolen och montera 
inställningsskruven.

DRIVSIDAN ODRIVNA SIDAN

 7. Testa att mekanismen fungerar på avsett sätt.

 8. Klipp av vajern till lämplig längd (20 - 30 mm) 
och kläm fast en ändhylsa på den.

7 DRAGNING AV REMOTE LOCKOUT-VAJERN 8 DRAGNING AV KABLAGE

DÄMPARENS LOCKOUT-VAJER
DRAS GENOM ÖVERRÖRET

STYRJUSTERBAR 
SADELSTOLPE

(I FÖREKOMMANDE FALL)

BAKVÄXELVAJERN 
DRAS GENOM 
DRIVSIDANS 
KEDJESTAG

BAKBROMSSLANG
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9

Byta luftvolymdistans 

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

•  BSA30 fast nyckel för 
vevlager

• Låsringstång

• Loctite Blue 243

• Näbbtång

• Momentnyckel

• Dämparpump

• Distanser

 1. Använd en dämparpump och kontrollera 
lufttrycket i dämparen. Notera detta värde. Det 
ska användas i steg 22.

 2. Släpp långsamt ut luften med luftventilen.

Praktiskt tips: Du behöver inte komprimera 
dämparen eftersom du kommer att behöva luft i den 
negativa luftfjädringen.

 3. Ta bort de två främre IsoStrut-bultarna och 
-brickorna.

 4. Lossa, men TA INTE BORT, den bakre axeln på 
IsoStrut.

 5. Vrid Lockout-spaken moturs för att ställa den i 
öppet läge.

9 LUFTVOLYMDISTANS  Luftvolymdistans

 6. Sätt dig på sadeln för att komprimera 
dämpningen. Framänden på IsoStrut flyttas 
nu i riktning bort från överröret och skapar 
utrymme för BSA30-verktyget.

VARNING: Var försiktig så att du inte repar överröret 
när du använder den fasta nyckeln för att lossa 
låsringen.

 7. Använd BSA30-verktyget för att lossa 
låsringen och skruva loss den från dämparens 
stationära cylinder.

Praktiskt tips: Det här görs lämpligast med 
dämparen komprimerad.

 8. När du lossar låsringen från dämparen förs 
framänden på dämparen framåt och en O-ring, 
en rund metallplatta och en distans syns.

 9. Ta bort eventuell smuts och limrester från 
dämpargängorna och låsringen.

10. För tillbaka den runda metallplattan in i 
IsoStrut. Använd sedan en låsringstång och ta 
bort luftvolymdistansen.

11. Sätt in en ny distans runt dämparstången. 

12. Beroende på storlek på distans använder du 
antingen låsringstången eller en näbbtång för 
att sätta distansen på plats.
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99  Luftvolymdistans

13. Det ska höras ett snäppljud när distansen 
snäpper fast i det övre luftlocket. 

14. Applicera Loctite Blue 243 på minst 2 gängor 
så att det täcker 60 - 90° av gängorna.

15. Ställ dig bakom sadeln och dra upp sadeln för 
att förlänga dämpningen. Det gör att låsringen 
kommer i kontakt med dämparen.

16. Använd sedan BSA30-verktyget för att skruva 
fast låsringen på dämparen.

Praktiskt tips: Du får bäst resultat om du sitter 
på bakdäcket och balanserar cykeln medan du gör 
detta.

17. Medan du drar åt låsringen ska du kontrollera 
riktningen på övre luftlocket på dämparen. 
Du ska ha rätt riktning och avstånd till ramen 
innan du momentdrar låsringen.

 OBS!  Kontrollera att det är tillräckligt 
med utrymme mellan ramen och luftventilen 
så att du får plats med dämparpumpen.

Praktiskt tips: Riktningen på övre luftlocket kan 
ändras efter cyklistens önskemål. Dubbelkolla 
utrymmet till ramen så att allt sitter rätt.

 Luftvolymdistans

18. Använd momentnyckeln och hålet i 
vevlagernyckeln för att momentdra låsringen 
till 17 Nm.

17Nm

19. Sätt dämparen i åkfärdigt läge för att 
kontrollera att luftlocket är rätt riktat. Korrigera 
om det behövs.

20. Smörj skruvarna till det främre dämparfästet 
lätt och montera dem. Kontrollera att brickorna 
sitter under skruvhuvudena. Momentdra 
skruvarna till 5 Nm.

21. Momentdra den bakre axeln till 10 Nm.
22. Använd dämparpumpen och pumpa upp 

lufttrycket i dämparen till det psi-värde som du 
antecknade i steg 1.

23. Ställ in svikten för att bestämma cyklistens 
inställning för dämparen.
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NÖDVÄNDIGA VERKTYG (TÄTNINGAR)

•  Tätnings- och bussningsverktyg  
(par) art.nr 593490

• 1" (25,4 mm) plaststång

• Pressverktyg

NÖDVÄNDIGA VERKTYG (BUSSNINGAR)

• Glidhammare art.nr: 689/2B1-US

• 30 - 36 expanderande krage

• Bussningsmonteringsverktyg

• Bussningskalibreringsverktyg

 1. Använd plaststången till att dra ut den främre 
tätningen.

Praktiskt tips: Du kan behöva arbeta stegvis runt 
hållaren för att få ut tätningen.

 2. Dra ut skumgummipackningen. 

 OBS!  Det finns endast en 
skumgummipackning i främre delen av 
hållaren. Det finns ingen baktill. 

 3. Använd plaststången till att dra ut den bakre 
tätningen.

Om du endast byter tätningar fortsätter  
du med MONTERING AV LÄPPTÄTNING på 
sidan 21.

Om du byter både tätningar och bussningar 
fortsätter du med steg 4.

 4. Placera glidhammaren med kragen monterad 
inuti den främre delen av hållaren.

10 LÄPPTÄTNINGAR OCH BUSSNINGAR  Läpptätningar och bussningar

 5. Skruva på kragen på yttre delen av 
bussningen.

Praktiskt tips: Var försiktig så att du inte skruvar 
fast bussningsläppen inuti hållaren. Endast 
bussningen ska skruvas fast.

 6. Använd glidhammaren för att ta bort 
bussningen.

 7. Upprepa steg 4 - 6 för den bakre bussningen.

 8. Torka ur bussningshålen med en ren och torr 
trasa för att ta bort eventuell smuts.

 9. Sätt på en ny bussning på respektive 
bussningsmonteringsverktyg.

Tätning

Använd den här sidan av verktyget för 
att trycka in bussningar

Tätnings- och 
bussningsverktyg

Bussning

Använd den här sidan av verktyget 
för att trycka in tätningar

10. Placera verktygen inklusive bussningar framtill 
och baktill på hållaren.

11. Sätt i pressverktyget från hållarens framände 
(handtaget framför hållaren).
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10  Läpptätningar och bussningar

12. Klicka fast änden på pressverktyget i hållarens 
bakände.

13. Snurra pressverktyget tills det ligger dikt 
an. Kontrollera att pressen, verktygen 
och bussningarna har rätt passning. Vrid 
pressverktyget tills bussningarna sitter på 
plats.

 OBS!  Det är normalt med olika spel vid 
hållarens fram- respektive bakände.

14. Dra åt pressverktyget tills du känner 
motstånd. När du känner motstånd tar du bort 
pressverktyget och bussningsverktygen och 
kontrollerar att bussningarna sitter på rätt 
plats. 
 
Kontrollera att bussningarna har tryckts 
in tillräckligt i hållaren. Från bussningens 
överkant till falsen ovanför bussningen ska 
måttet vara:  
 
•  Fram = 16,9 mm 
•  Bak = 10,5 mm

16,9 mm 
FRAMÄNDE

10,5 mm 
BAKÄNDE

15. Använd kalibreringsverktyget från hållarens 
framände och kalibrera storleken på 
bussningen.

VIKTIGT: Använd inte smörjfett.

VIKTIGT: Kontrollera att kalibreringsverktyget är rent 
innan du använder det.

16. Upprepa steg 15 tre eller fyra gånger och för 
det fram och tillbaka.

 OBS!  Det spelar ingen roll om du vrider 
kalibreringsverktyget åt höger eller vänster.

 1. Torka av tätningsytan inuti hållaren för att ta 
bort eventuell smuts.

 2. Sätt fast läpptätningarna på bussnings-/
tätningsverktygen.

Tätning

Använd den här sidan av verktyget 
för att trycka in bussningar

Tätnings- och 
bussningsverktyg

Bussning

Använd den här sidan av verktyget 
för att trycka in tätningar

 3. Placera verktygen inklusive tätningar framtill 
och baktill på hållaren.

 4. Sätt i pressverktyget från hållarens framände 
(handtaget framför hållaren).

 5. Klicka fast änden på pressverktyget i hållarens 
bakände.

 6. Snurra pressverktyget tills det ligger dikt 
an. Kontrollera att pressen, verktygen 
och tätningarna har rätt passning. Vrid 
pressverktyget tills tätningarna sitter på plats.

 7. Dra åt pressverktyget tills du känner 
motstånd. När du känner motstånd tar du 
bort pressverktyget och tätningsverktygen och 
kontrollerar att tätningarna sitter på rätt plats.

 8.  Kontrollera att det inte syns något mellanrum 
mellan tätningen och hållaren i respektive 
ände.

11 MONTERING AV LÄPPTÄTNING
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 9. Dränk in skumgummipackningen i gaffelolja. 

10. Montera skumgummipackningen i hållarens 
framände.

Nu är det förberett för att montera IsoStrut  
(se sidan 4).

 Montering av läpptätning




