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Line 31.6 dropper deleliste

Produkt Beskrivelse Delenummer

1 Maskinlager W564494 (100 mm)
W564493 (125 mm)
W564492 (150 mm)

2 Gummipakning W554232

3 Øvre bøsning
572185

4 Nedre bøsning

5 Bump stopper W532638

6 Sykkelpatron monteringsbolt & 
mutter

572186

7 Aktuator enhet W562529

8 kilespor (2x) 572184

9 Låsering N/A

10 Travel reducer W564788 (30 mm)

11 Travel reducer W564787 (10 mm)

12 Nedre rør N/A

13 Seteklemme 582217

14 Øvre rør N/A
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Line Elite 34.9 dropper deleliste

Produkt Beskrivelse Delenummer

1 Fatmutter

5263424

2 Øvre plate

3 Fjær

4 Nedre plate

5 Vasker (2x)

6 M6xL33 Skrue (2x)

7 Øvre seterør N/A

8 Plastnøkkel (3x) 586439

9 Stabilisatorrør N/A

10 Gummipakning 597151

11 Låsering N/A

12 Øvre bøsning 582427

13 O-ring N/A

14 Nedre bøsning 582422

15 nedre seterør N/A

16 M6 Monteringsskrue 582419

17 Toppmutter N/A

18 Maskinlager W597152 (100 
mm)
593599 (150 mm)
597153 (170 mm)
597154 (200 mm)

19 Bunn støtfangere **

20 Patronlåsemutter **

21 Skumstøvundertrykkelse

5265372  
as assembly

22 Slider

23 Aktuatorkontakter

24 Aktuator hovedkontakt

25 Aktuatorpinne-kort

26 Aktuatorpinne-lang (2x)

27 Aktuatorhus-lav

28 Travel reducer (30 mm) W597162

29 Travel reducer (10 mm) W597161

*Kun som referanse. Tilbys ikke for service.
**Forhåndsinstallert & inkludert på maskinlager, og bør ikke 
fjernes av forhandler/forbruker.
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Line Elite 31.6 dropper deleliste

Produkt Beskrivelse Delenummer

1 Aktuator enhet W569797

2 Nedre rør N/A

3 Øvre rør N/A

4 Nedre skinneklemme

582216
5 Øvre skinneklemme

6 Mutter (2x)

7 Sadelskinnebolter (2x)

8 Trådadapter *

9 Bump stopper *

10 Låsering N/A

11 Gummipakning W554232

12 Øvre bøsning 596886

13 kilespor (2x) 572184

14 Nedre bøsning 596886

15 Maskinlager W564865 (100 mm)
W564866 (150 mm)
564867 (170 mm)
564868 (200 mm)

16 Bolt med sekskantet 
hode

W569753

17 Travel reducer (30 mm) W564788

18 Travel reducer (10 mm) W564787

**Forhåndsinstallert & inkludert på maskinlager, og bør ikke 
fjernes av forhandler/forbruker.
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Line dropper service

For mekanikere eller ryttere med grunnleggende 
mekaniske ferdigheter, verktøy og kunnskap.

• Behold Line dropper ren Dette vil gi deg flere år med glede.

• Den toårige serviceseksjonen (side 5) erstatter innvendig fett.

Service på angitt avstand eller tid - det som 
er mest passende for dine sykleforhold

Måneder
Hver 
sykkeltur

Ny sykkel 
første 

service

3 6 9 12 24

Åpningstider 25 50 75 100 200

Tørk av gaffelrør med en lofri fille ■ ■
Rengjør og smør setestangen ■ ■
Årlig - Komplett gjennomgang av chassis ■

Travel reduser installasjon

MERK: Ikke stable sykkelhodesett i et forsøk på å 
opprette en travel reduction annet enn 10 mm eller 30 mm 
travel reducers.

1. Komprimer dropper post 50 %.

2. Drei låsringen mot klokken for å løsne den fra det 
nedre røret.

3. Øvre bøsning

4. Installer travel reducer under den øvre bøssingen. 

5. Skyv travel reducer inn i det nedre røret.

MERK: Sørg for å justere nøklene på travel reducer med 
keyways i det nedre røret.

6. Skyv den øvre bøssingen tilbake på plass.

7. Trekk til kragen på låseringen på det nedre røret til 
3-5Nm.

 O  Å følge den toårige serviceseksjonen (side 
5) vil bidra til å sikre funksjonaliteten til 
stolpen og holde den i bevegelse.

• Den komplette service-delen av chassis (side 5) erstatter 
alle slitasjeartikler i systemet. Dette vil bidra til å 
opprettholde jevn tur og redusere mengden uønsket 
bevegelse, ellers kjent som "play".
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Toårig-Rengjøring og smøring

1. Registrer sadelposisjonen før fjerning.

2. Fjern sadelklemmene fra setepinnens hode.

3. Fjern den øvre patronmonteringsbolten.

4. Med stolpen opp ned, vri aktuatoren mot klokken for å 
fjerne aktuatoren og patronen.

5. Drei låsringen mot klokken for å løsne den fra det 
nedre røret.

6. Skyv av det nedre røret og rengjør det gamle fettet 
med en fille og isopropylalkohol.

7. Rengjør øvre rør, øvre bøsning, nedre bøsning og 
nøkler med en fille og isopropylalkohol.

8. Smør de øvre og nedre rørets glideflater.

 a.  Glideflater: Dekk tilstrekkelig med et tykt lag med 
fett. 

 b.  Over øvre bøsning: Bruk et tynt lag med fett for å 
smøre tetningen.

9. Sett det øvre og nedre røret sammen igjen. 

MERK: Kontroller at nøklene er i sporene i det øvre røret 
og at logoen på det nedre røret er vendt mot baksiden av 
stolpen.

10. Trekk til kragen på låseringen på det nedre røret til 
3-5Nm.

11. Installer patronen og aktuatoren og trekk til 5Nm.

12. Monter den øvre patronmonteringsbolten (6) og trekk  
til 3Nm.

13. Monter salen, sadelplatene og trekk til til 9Nm.

Årlig - Komplett gjennomgang av chassis

1. Registrer sadelposisjonen før fjerning.

2. Fjern sadelklemmene fra setepinnens hode.

3. Fjern den øvre patronmonteringsbolten.

4. Med stolpen opp ned, vri aktuatoren mot klokken for å 
fjerne den og patronen.

5. Drei låsringen mot klokken for å løsne den fra det 
nedre røret.

6. Skyv av det nedre røret og rengjør det gamle fettet 
med en fille og isopropylalkohol.

7. Rengjør det øvre røret.

8. Fjern den nedre bøsningen, nøklene, den øvre 
bøsningen og kragen med låsringen.

9. Rengjør røret med en fille og isopropylalkohol.

10. Fjern tetningen fra kragen. 

11. Tre låsringen på kragen på det nedre røret for å holde 
den midterste kragen. Bruk en dekkspak samtidig for 
å fjerne den gamle tetningen.

12. Trykk den nye tetningen inn i kragen.

13. Monter kragen låsering og tetning (fra trinn 9), øvre 
bøsning, nedre bøsning og nøkler.

14. Smør de øvre og nedre rørets glideflater.

 a.  Glideflater: Dekk tilstrekkelig med et tykt lag med 
fett. 

 b.  Over øvre bøsning: Bruk et tynt lag med fett for å 
smøre tetningen.

15. Sett det øvre og nedre røret sammen igjen 

MERK: Kontroller at nøklene er i sporene i det øvre røret 
og at logoen på det nedre røret er vendt mot baksiden av 
stolpen.

16. Trekk til kragen på låseringen på det nedre røret til 
3-5Nm.

17. Installer patronen og aktuatoren og trekk til 5Nm.

18. Monter den øvre patronmonteringsbolten (6) og trekk  
til 3Nm.
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Utskifting sykkelpatroner

1. Fjern sadelklemmene fra setepinnens hode.

2. Fjern den øvre patronmonteringsbolten.

3. Med stolpen opp ned, vri aktuatoren mot klokken for å 
fjerne den og stolpen fra patronen.

4. Drei aktuatoren mot klokken for å fjerne den og 
patronmonteringsbolten fra patronen.

5. Installer patronen og aktuatoren og trekk til 2Nm.

6. Installer patronen og aktuatoren og trekk til 5Nm.

7. Monter den øvre patronmonteringsbolten (6) og trekk  
til 3Nm.

Line reparasjon

Mulig problem: Trykk på håndtaket vil ikke aktivere 
setepinnen.

  Mulig løsning: Vri inline justereren for å justere 
vaierspenningen. 

  Mulig løsning: Bytt kabel og hus.

Mulig problem: Stolpe vil ikke opprettholde ønsket 
høyde.

 Mulig løsning: Utskifting sykkelpatroner.

Mulig problem: Setestolpen har overdreven 
bevegelse foran til bak.

  Mulig løsning: Drei til låsekragentil 5 Nm.

 Mulig løsning: Bytt bøsning.

  Mulig løsning: Utfør en fullstendig service, bytt 
bøsninger.

Mulig problem: Setestolpen har overdreven 
bevegelse fra side til side.

  Mulig løsning: Utfør en fullstendig  
service, bytt nøkler.
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Montering dropper spake


