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Reservdelslista för Line 31.6 sänkbar sadel-
stolpe

Artikel Beskrivning Artikelnummer

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

2 Dammtätning W554232

3 Övre bussning
572185

4 Nedre bussning

5 Stötfångarstopp W532638

6 Bult och mutter för montering 
av kassett

572186

7 Ställdonsaggregat W562529

8 Kilspår (2x) 572184

9 Kraglåsring –

10 Slaglängdsreducering W564788 (30 mm)

11 Slaglängdsreducering W564787 (10 mm)

12 Nedre rör –

13 Sadelklämma 582217

14 Övre rör –
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Reservdelslista för Line Elite 34.9 sänkbar 
sadelstolpe

Artikel Beskrivning Artikelnummer

1 Cylindrisk mutter

5263424

2 Övre platta

3 Fjäder

4 Nedre platta

5 Bricka (2x)

6 M6xL33 skruv (2x)

7 Övre rör för sadelstolpe –

8 Plastnyckel (3x) 586439

9 Stabilisatorrör N/A*

10 Dammtätning 597151

11 Kraglåsring –

12 Övre bussning 582427

13 O-ring N/A*

14 Nedre bussning 582422

15
Nedre rör för 
sadelstolpe

–

16 M6 monteringsskruv 582419

17 Övre mutter N/A*

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

19 Bottenstötfångare **

20 Låsmutter för kassett **

21 Dammförebyggande 
skum

5265372  
som montering

22 Skjutreglage

23 Ställdon kontaktlänk

24 Ställdon huvudlänk

25 Ställdon kort stift

26 Ställdon långt stift (2x)

27 Lågt ställdonshus

28 Slaglängdsreducering 
30 mm

W597162

29 Slaglängdsreducering 
10 mm

W597161

*Endast som referens. Tillhandahålls inte som service.
**Förinställd och ingår i kassett och ska inte tas bort av 
återförsäljaren eller kunden.
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Reservdelslista för Line Elite 31.6 sänkbar 
sadelstolpe

Artikel Beskrivning Artikelnummer

1 Ställdonsaggregat W569797

2 Nedre rör –

3 Övre rör –

4 Nedre railklämma

582216

5 Övre railklämma

6 Mutter (2x)

7 Bult för sadelrailklämma 
(2x)

8 Gängad 
monteringsadapter

*

9 Stötfångarstopp *

10 Kraglåsring –

11 Dammtätning W554232

12 Övre bussning 596886

13 Kilspår (2x) 572184

14 Nedre bussning 596886

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

16 Sexkantsbult W569753

17 Slaglängdsreducering 
30 mm

W564788

18 Slaglängdsreducering 
10 mm

W564787

*Förinställd och ingår i kassett och ska inte tas bort av 
återförsäljaren eller kunden.
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Service för Line sänkbar sadelstolpe

För mekaniker eller cyklister med grundläggande 
kunskaper om mekanik och verktyg.

• Håll Line sänkbara sadelstolpe ren. Då får du flera års 
nöje av din cykel.

• Avsnittet om service vart annat år (sida 5) ersätter 
invändig smörjning.

Service vid angiven körsträcka eller tidpunkt 
– beroende på vad som är mest lämpligt med 
tanke på cykelförhållandena

Månader Varje gång 
du cyklar

Första 
servicen för 
en ny cykel

3 6 9 12 24

Öppettider 25 50 75 100 200

Torka rent gaffelbensröret med en luddfri 
trasa

■ ■

Rengör och smörj sadelstolpen ■ ■
Fullständig service av chassit ■

Installation av slaglängdsreducering

OBSERVERA: Stapla inte styrlager på varandra i ett 
försök att skapa någon annan slaglängdsreducering än 10 
mm eller 30 mm slaglängdsreduceringarna.

1. Tryck ihop den sänkbara sadelstolpen 50 %

2. Vrid kraglåsringen moturs så att den lossnar från det 
nedre röret.

3. Dra upp den övre bussningen.

4. Installera slaglängdsreduceringen under den övre 
bussningen. 

5. Skjut in slaglängdsreduceringen i det nedre röret.

OBSERVERA: Rikta in nycklarna på 
slaglängdsreduceringen med kilspåren i det nedre röret.

6. Skjut tillbaka den övre bussningen så att den hamnar 
på plats.

7. Momentdra kraglåsringen på det nedre röret till 3–5 Nm.

 O  Följ avsnittet om service vart annat 
år (sidan 5) för att säkerställa att 
sadelstolpen fungerar korrekt och rör sig 
smidigt.

• Avsnittet om den fullständiga genomgången av chassit 
(sidan 5) ersätter slitdelar i systemet. På detta sätt 
blir det lättare att upprätthålla smidig slaglängd och 
reducera andelen oönskade rörelser, något som 
annars brukar betecknas som ”spel”.
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Vart annat år – Rengör och smörj

1. Observera eller anteckna sadelns läge före 
borttagning.

2. Ta bort sadelklämmorna från sadelstolpens huvud.

3. Ta bort monteringsbulten för den övre kassetten.

4. Håll sadelstolpen upp och ned, vrid ställdonet moturs 
för att ta bort ställdonet och kassetten.

5. Vrid kraglåsringen moturs så att den lossnar från det 
nedre röret.

6. Skjut av det nedre röret och rengör det från gammalt 
smörjfett med en trasa och isopropylalkohol.

7. Rengör det övre röret, den övre bussningen, den 
nedre bussningen och nycklarna med en trasa och 
isopropylalkohol.

8. Smörj glidytorna på det övre och nedre röret.

 a.  Glidytor: Belägg med ett tillräckligt tjockt lager 
smörjfett. 

 b.  Ovanför den övre bussningen: Applicera ett tunt 
lager smörjfett för att smörja in tätningen.

9. Montera tillbaka det övre och nedre röret. 

OBS! Kontrollera att nycklarna är i hålen i det övre röret 
och att loggan på det nedre röret pekar mot stolpens 
bakdel.

10. Momentdra kraglåsringen på det nedre röret till 3–5 Nm.

11. Installera kassetten och ställdonet samt momentdra till 
5 Nm.

12. Installera monteringsbulten för den övre kassetten och 
momentdra till 3 Nm.

13. Installera sadeln, sadelplattorna och momentdra till 
9 Nm.

En gång per år – Fullständig service för 
chassit

1. Observera eller anteckna sadelns läge före 
borttagning.

2. Ta bort sadelklämmorna från sadelstolpens huvud.

3. Ta bort monteringsbulten för den övre kassetten.

4. Håll sadelstolpen upp och ned, vrid ställdonet moturs 
för att ta bort det och kassetten.

5. Vrid kraglåsringen moturs så att den lossnar från det 
nedre röret.

6. Skjut av det nedre röret och rengör det från gammalt 
smörjfett med en trasa och isopropylalkohol.

7. Rengör det övre röret.

8. Ta bort den nedre bussningen, nycklarna, övre 
bussningen och kraglåsringen med tätningen.

9. Rengör röret med en trasa och isopropylalkohol.

10. Ta bort tätningen från kraglåsringen. 

11. Trä kraglåsringen på det nedre röret för att hålla fast 
mellankragen. Använd samtidigt ett däckjärn för att ta 
bort den gamla tätningen.

12. Pressa in den nya tätningen i kraglåsringen.

13. Installera kraglåsringen och täta (från steg 9) den övre 
bussningen, nedre bussningen och nycklarna.

14. Smörj glidytorna på det övre och nedre röret.

 a.  Glidytor: Belägg med ett tillräckligt tjockt lager 
smörjfett. 

 b.  Ovanför den övre bussningen: Applicera ett tunt 
lager smörjfett för att smörja in tätningen.

15. Montera tillbaka det övre och nedre röret 

OBSERVERA: Kontrollera att nycklarna är i hålen i det 
övre röret och att loggan på det nedre röret pekar mot 
stolpens bakdel.

16. Momentdra kraglåsringen på det nedre röret till 3–5 Nm.

17. Installera kassetten och ställdonet samt momentdra till 
5 Nm.

18. Installera monteringsbulten för den övre kassetten och 
momentdra till 3 Nm.
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Byta ut kassetten

1. Ta bort sadelklämmorna från sadelstolpens huvud.

2. Ta bort monteringsbulten för den övre kassetten.

3. Håll sadelstolpen upp och ned, vrid ställdonet moturs 
för att ta bort det och kassetten från sadelstolpen.

4. Vrid ställdonet moturs för att ta bort det och 
kassettens monteringsmutter från kassetten.

5. Installera kassettens monteringsmutter och ställdonet 
på kassetten samt momentdra till 2 Nm.

6. Installera kassetten och ställdonet samt momentdra till 
5 Nm.

7. Installera monteringsbulten för den övre kassetten och 
momentdra till 3 Nm.

Felsökning

Eventuella problem: Sadelstolpen aktiveras inte när 
styrspaken trycks ned.

  Möjlig lösning: Vrid inlinejusteraren för att justera 
vajerspänningen. 

  Möjlig lösning: Byt ut vajern och höljet.

Eventuella problem: Sadelstolpen bibehåller inte 
önskad höjd.

 Möjlig lösning: Byt ut kassetten.

Eventuella problem: Sadelstolpen rör sig för mycket 
framåt och bakåt.

  Möjlig lösning: Momentdra låskragen till 5 Nm.

 Möjlig lösning: Byt ut bussningarna.

  Möjlig lösning: Utför en fullständig service och 
byt ut bussningarna.

Eventuella problem: Sadelstolpen rör sig för mycket 
från sida till sida.

  Möjlig lösning: Utför en fullständig service och 
byt ut nycklarna.
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Spak för sänkbar sadelstolpe


