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Onderdelenlijst Line 31.6 dropper zadelpen

Item Omschrijving Artikelnummer

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

2 Stofkeerring W554232

3 Bovenste bus
572185

4 Onderste bus

5 Bump stop W532638

6 Bevestingsbout en -moer van 
cartridge

572186

7 Montage actuator W562529

8 Spiebaan (2x) 572184

9 Borgring zadelpenklem N.v.t.

10 Slagverkorter W564788 (30 mm)

11 Slagverkorter W564787 (10 mm)

12 Onderste buis N.v.t.

13 Zadelklem 582217

14 Bovenste buis N.v.t.
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Onderdelenlijst Line Elite 34.9 dropper 
zadelpen

Item Omschrijving Artikelnummer

1 Dwarsmoer

5263424

2 Bovenste plaat

3 Veer

4 Onderste plaat

5 Sluitring (2x)

6 M6xL33 schroef (2x)

7
Bovenkant 
zadelpenbuis

N.v.t.

8 Kunststof spie (3x) 586439

9 Stabilisatiebuis N.v.t.*

10 Stofkeerring 597151

11 Borgring zadelpenklem N.v.t.

12 Bovenste bus 582427

13 O-ring N.v.t.*

14 Onderste bus 582422

15
Onderkant 
zadelpenbuis

N.v.t.

16 M6 
bevestigingsschroef

582419

17 Bovenste moer N.v.t.*

18 Cassette 597152 (100 mm)
593599 (150 mm)
597153 (170 mm)
597154 (200 mm)

19 Buitenste stootrand **

20 Borgmoer cartridge **

21 Stofwerend schuim

5265372  
zoals montage

22 Schuifregelaar

23 Verbindingsschakel 
actuator

24 Hoofdschakel actuator

25 Korte pin actuator

26 Lange pin actuator (2x)

27 Onderkant 
actuatorhuis

28 Slagverkorter (30 mm) W597162

29 Slagverkorter (10mm) W597161

*Enkel ter indicatie. Niet aangeboden voor onderhoud.
**Vooraf gemonteerd en meegeleverd op cartridge, mag 
niet worden verwijderd door dealer/consument.
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Onderdelenlijst Line Elite 31.6 dropper 
zadelpen

Item Omschrijving Artikelnummer

1 Montage actuator W569797

2 Onderste buis N.v.t.

3 Bovenste buis N.v.t.

4 Onderste railklem

582216
5 Bovenste railklem

6 Moer (2x)

7 Klembout zadelrail (2x)

8 Bevestigingsadapter met 
schroefdraad

*

9 Bump stop *

10 Borgring zadelpenklem N.v.t.

11 Stofkeerring W554232

12 Bovenste bus 596886

13 Spiebaan (2x) 572184

14 Onderste bus 596886

15 Cassette W564865 (100 mm)
W564866 (150 mm)
W564867 (170 mm)
W564868 (200 mm)

16 Flensbout met inbuskop W569753

17 Slagverkorter (30 mm) W564788

18 Slagverkorter (10 mm) W564787

*Vooraf gemonteerd en meegeleverd op cartridge, mag 
niet worden verwijderd door dealer/consument.
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Onderhoud Line dropper zadelpen
Voor monteurs en rijders met basale technische 
vaardigheden, gereedschap en kennis.

• Houd je Line dropper zadelpen schoon. Dan heb je er 
langer plezier van.

• Bij het tweejaarlijkse onderhoud (pagina 5) wordt het 
vet aan de binnenkant ververst.

Onderhoud na de aangegeven afstand 
of tijd - kies welke het best past bij jouw 
fietsomstandigheden

Maanden
Elke rit

Eerste 
onderhoud 
nieuwe fiets

3 6 9 12 24

uren 25 50 75 100 200

Veeg de binnenste vorkpoten schoon met 
een pluisvrije doek

■ ■

Reinig en smeer de zadelpen ■ ■
Complete beurt zadelpenbuis ■

Installatie slagverkorter

OPMERKING: Stapel geen balhoofdspacers op elkaar 
om de veerweg te verkorten, maar gebruik hiervoor de 
slagverkorter van 10 of 30 mm.

1. Druk de dropper zadelpen 50% in.

2. Draai de borgring van de zadelklem tegen de klok in 
los van de onderste buis.

3. Trek de bovenste bus omhoog.

4. Plaats de slagverkorter onder de bovenste bus. 

5. Schuif de slagverkorter in de onderste buis.

OPMERKING: Zorg dat de spieën op de slagverkorter op 
één lijn liggen met de spiebanen in de onderste buis.

6. Schuif de bovenste bus weer op zijn plek.

7. Draai de borgring van de zadelpenklem op de 
onderste buis aan tot 3-5 Nm.

 o  Door tweejaarlijks onderhoud (pagina 
5) uit te voeren blijft de zadelpen goed 
werken en soepel bewegen.

• Bij de complete beurt van de zadelpenbuis (pagina 5) 
worden alle slijtbare onderdelen binnen het systeem 
vervangen. Daarmee kun je de veerweg soepel 
houden en ongewenste bewegingen, ook wel ‘speling’ 
genoemd, beperken.
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Tweejaarlijks – Schoonmaken en smeren

1. Noteer voor het verwijderen de zadelstand.

2. Verwijder de zadelklemmen van de zadelpenkop.

3. Verwijder de bovenste bevestigingsbout van het 
cartridge.

4. Houd de zadelpen ondersteboven en draai de 
actuator tegen de klok in om de actuator en het 
cartridge te verwijderen.

5. Draai de borgring van de zadelklem tegen de klok in 
los van de onderste buis.

6. Schuif de onderste buis eruit en veeg met een doek 
en isopropylalcohol het oude vet eraf.

7. Maak de bovenste buis, de bovenste bus, 
onderste bus en spieën schoon met een doek en 
isopropylalcohol.

8. Vet de schuivende oppervlakken van de bovenste en 
onderste buis in.

 a.  Schuivende oppervlakken: Breng een mooie dikke 
laag vet aan. 

 b.  Boven de bovenste bus: Breng een dunne laag 
vet aan op de stofkeerring.

9. Zet de bovenste en onderste buis weer in elkaar. 

OPMERKING: Zorg dat de spieën in de sleuven van de 
bovenste buis zitten en het logo op de onderste buis naar 
de achterkant van de zadelpen wijst.

10. Draai de borgring van de zadelpenklem op de 
onderste buis aan tot 3-5 Nm.

11. Installeer het cartridge en de actuator en draai ze aan 
tot 5 Nm.

12. Installeer de bovenste bevestigingsbout van het 
cartridge (6) en draai hem aan tot 3 Nm.

13. Installeer het zadel, de zadelplaten en draai ze aan tot 
9 Nm.

Jaarlijks – Complete beurt zadelpenbuis

1. Noteer voor het verwijderen de zadelstand.

2. Verwijder de zadelklemmen van de zadelpenkop.

3. Verwijder de bovenste bevestigingsbout van het 
cartridge.

4. Houd de zadelpen ondersteboven en draai de 
actuator tegen de klok in om deze met het cartridge te 
verwijderen.

5. Draai de borgring van de zadelklem tegen de klok in 
los van de onderste buis.

6. Schuif de onderste buis eruit en veeg met een doek 
en isopropylalcohol het oude vet eraf.

7. Maak de bovenste buis schoon.

8. Verwijder de onderste bus, spieën en borgring van de 
zadelpenklem met de stofkeerring.

9. Maak de buis schoon met een doek en 
isopropylalcohol.

10. Verwijder de stofkeerring van de borgring van de 
zadelpenklem. 

11. Schroef de borgring op de onderste buis om 
de middelste borgring vast te zetten. Verwijder 
tegelijkertijd met een bandenlichter de oude 
stofkeerring.

12. Druk de nieuwe stofkeerring in de borgring van de 
zadelpenklem.

13. Installeer de borgring van de zadelpenklem en de 
stofkeerring (uit stap 9), de bovenste bus, onderste 
bus en de spieën.

14. Vet de schuivende oppervlakken van de bovenste en 
onderste buis in.

 a.  Schuivende oppervlakken: Breng een mooie dikke 
laag vet aan. 

 b.  Boven de bovenste bus: Breng een dunne laag 
vet aan op de stofkeerring.

15. Zet de bovenste en onderste buis weer in elkaar 

OPMERKING: Zorg dat de spieën in de sleuven van de 
bovenste buis zitten en het logo op de onderste buis naar 
de achterkant van de zadelpen wijst.

16. Draai de borgring van de zadelpenklem op de 
onderste buis aan tot 3-5 Nm.

17. Installeer het cartridge en de actuator en draai ze aan 
tot 5 Nm.

18. Installeer bovenste bevestigingsbout van het cartridge 
en draai hem aan tot 3 Nm.
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Vervanging patronen

1. Verwijder de zadelklemmen van de zadelpenkop.

2. Verwijder de bovenste bevestigingsbout van het 
cartridge.

3. Houd de zadelpen ondersteboven en draai de 
actuator tegen de klok in om deze met het cartridge 
uit de zadelpen te verwijderen.

4. Draai de actuator tegen de klok in om deze samen 
met de bevestigingsmoer van het cartridge uit het 
cartridge te verwijderen.

5. Installeer de bevestigingsmoer van het cartridge en de 
actuator op het cartridge en draai ze aan tot 2 Nm.

6. Installeer het cartridge en de actuator en draai ze aan 
tot 5 Nm.

7. Installeer de bovenste bevestigingsbout van het 
cartridge en draai hem aan  
tot 3 Nm.

Probleemoplossing Line

Mogelijk probleem: De zadelpen wordt niet 
geactiveerd als ik aan de stuurhendel trek.

  Mogelijke oplossing: Draai de 
kabelspelingafsteller naar binnen toe om de 
kabelspanning te verminderen. 

  Mogelijke oplossing: Vervang de binnen- en 
buitenkabel.

Mogelijk probleem: De zadelpen behoudt niet de 
gewenste hoogte.

 Mogelijke oplossing: Vervang de Cartridge.

Mogelijk probleem: De zadelpen kan teveel van 
voren naar achteren bewegen.

  Mogelijke oplossing: Draai de de borgring aan  
tot 5 Nm.

 Mogelijke oplossing: Vervang de demperbussen.

  Mogelijke oplossing: Voer een grote beurt uit en 
vervang de bussen.

Mogelijk probleem: De zadelpen kan teveel van links 
naar rechts bewegen.

  Mogelijke oplossing: Voer een grote beurt uit en 
vervang de spieën.
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Montage hendel dropper zadelpen


