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ØVERSTE LEJEDÆKSEL

KNOCK BLOCK-CHIP

1. Undersøg kanterne på følgende komponenter 
for skader og slitage.

• Knock Block-chip

• Undersiden af kanalen på øverste 
lejedæksel

• Låsenøglerne øverst på lejedækslet (de 
nøgler, der er i kontakt med frempinden)

2. Udskift beskadigede eller slidte komponenter.

Beskrivelse Varenr.

Knock Block 58-graders komplet headset 5252156

Knock Block 58-graders øverste enhed 5252157

KIOX-BESLAG
ØVERSTE LEJEDÆKSEL

NEDERSTE  
LEJE

ØVERSTE  
LEJE

KRONLEJESKÅL

KOMPRESSIONSRING

KRONRØR

KNOCK BLOCK-CHIP

KIOX-CONTROLLER KNOCK BLOCK-CHIPBOLT

1. Tilslut det røde controllerkabel (fra 
adgangshullet i kronrøret modsat gearsiden) til 
Kiox-beslaget.

2. Smør fedt i de øverste og nederste 
lejeboringer i kronrøret.

3. Smør fedt på de indvendige lejesæder til 
kompressionsringen og kronrørslejet.

4. Monter kronrørslejeet og derefter det nederste 
leje på styrrøret.

5. Sæt styrrøret ind i bunden af kronrøret.

6. Monter det øverste leje og kompressionsringen 
på styrrøret.

7. Brug Knock Block-chipbolten til at montere 
Knock Block- og Kiox-displaybeslaget.

8. Monter det øverste lejedæksel.

9. Monter afstandsringe efter behov.

1 Undersøg Knock Block-komponenterne Installer Knock Block- og  
Kiox-beslaget i headsettet2
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Komponent-nr. Beskrivelse Varenr.

1
Geardrop, bolt og 30 mm 
skive

W583423

Vedr. gearskifter med Active Braking Pivot-beslagsæt, 
se side 15.

 1

FORSIGTIG: Der må ikke smøres fedt mellem 
geardroppet og stellet.

FORSIGTIG: Smør ikke fedt på gevindet i 
geardropboltene.

 BEMÆRK   Du skal bruge en nøgle, der 
måler moment både mod og med uret.

1. Sæt geardroppet på indersiden af kædestaget 
i gearsiden.

2. Sæt spændskiven på bolten til geardroppet.

3. Sæt bolten ind i stellet.

4. Sørg for at placere geardroppet det rigtige sted 
som vist.

5. Spænd geardropbolten med et moment på  
25 Nm (venstregevind).

FORSIGTIG: Overspænding kan få geardroppet til 
at gå i stykker.

Komponent-nr. Beskrivelse Varenr.

1 Skrårør øverst  556549

2

Skrårør, mellemstore og 
store stel W590604

Skrårør, små stel (tilpasset)

3 Kædestag W587594

1. Brug isopropylalkohol til at rengøre de 
overflader på stellet, der passer til følgende 
stelbeskyttere:

FORSIGTIG: Rengør ikke hele stellet med 
isopropylalkohol.

2. Tag beskyttelsespapiret af klæbesiden.

3. Monter stelbeskytterne som vist.

 3

 1

 2

3 Bagskiftergeardrop 4 Stelbeskyttere
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Kabelføring5

Kabel Farve

Bagskifter Grøn

Bagbremse Blå

Controller Rød

Dropper-sadelpind Sort

Hastighedssensor Gul

Batteristrøm Orange

Forlygte Magenta 

1. Strip den forreste lygteledning fast til 
controllerkablet inde i stellet over RIB.

2. Før gearkablerne og bremseslangerne 
igennem.

 BEMÆRK  Plastikguiderne til skrårøret er 
forsynet med pile, der viser den korrekte retning.

BAGBREMSE

KABELFØRINGER

FORLYGTELEDNING

CONTROLLER

DROPPER-POST  
(HVIS RELEVANT)

INDVENDIG FØRING 
(2x) (EKSTRAUDSTYR)

HASTIGHEDSSENSOR

BAGSKIFTER BREMSE- OG GEARSKIFTERKABLER  
KRYDSER UDEN FOR STELLET

BATTERISTRØM

KABELFØRINGSGUIDE
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Oversigt over dele

Komponent-nr. Beskrivelse Moment (Nm) Varenr. Antal Sæt-varenr.

 1 Nederste dockingbeslag - 1

 580066
 2 Låsemøtrikker - 4

 3 T25 sikkerhedsskruer 5 - 4

12 Øverste dockingbeslag - 1

 4 Forbindelsesplade - 1
 579325

 8 Låsedæksel - 1

 5 Rundhovede unbrakobolte 5 - 2

 579247
 6 Forsænkede bolte 2 - 4

 9 Spændskiver - 2

 7 Beskyttere  579326 2

10 Udskyderenhed  579324 1 -

11 Lås W562311 1 -

6 RIB-system uden justeringsplade

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog

Afmonter RIB-monteringssystemet

1. Anbring cyklen i en cykelstander med forenden 
vippet ned som vist nedenfor. Dette vil 
forhindre, at løse dele falder ned i motoren. 

2. Fjern RIB-batteriet fra skrårøret.

3. Læg mærke til kabelføringen. Kabelføringen vil 
være den samme ved monteringen.

4. Fjern nøglen fra batterilåsen.

5. Fjern de to bolte (6), de to beskyttere (7) og 
låsedækslet (8) fra det øverste dockingbeslag.

6. Afmonter de to rundhovede bolte (5), skiverne 
(9), udskyderenheden (10) og låsen (11).

7. Fjern de to T25 sikkerhedsskruer (3) og de  
to låsemøtrikker (2) og det øverste 
dockingbeslag (12).

8. Fjern de to rundhovedbolte (5) fra nederste 
docking (1).

9. Træk forsigtigt tilslutningspladen (4) ud og find 
tilslutningspunktet for batteristikket. 

10. Afbryd tilslutningspunktet fra batteristikket. 

11. Fjern de to T25 sikkerhedsbolte (3), 
låsemøtrikkerne (2) og det nederste 
dockingbeslag (1). Fjern den nederste docking 
under-samling fuldstændigt fra cyklen.

12. Hvis du monterer det nye RIB-system, skal du 
fjerne det eksisterende batteriforbindelsesstik 
fra forbindelsespladen (4). 

 BEMÆRK  Som hjælp kan det være 
nødvendigt at bruge en kniv for at skære nogle 
eller alle plastickrogene af som vist. Denne 
plastforbindelsesplade vil ikke blive genanvendt 
med det nye RIB-system.
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 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog

Monter RIB-systemet 

1. Anbring cyklen i en cykelstander med forenden 
vippet ned som vist nedenfor. Dette vil 
forhindre, at løse dele falder ned i motoren. 

2. Kontroller, at kablerne, der løber langs bunden 
og / eller toppen af skrårøret, holdes godt på 
plads og er i de samme føringsveje som ved 
afmonteringen.

3. Brug de to T25 sikkerhedsbolte (3) og 
låsemøtrikkerne (2) til at montere det nederste 
dockingbeslag (1).

4. Tilslut forsigtigt batteristikket i 
tilslutningspladen (4) til batteriforbindelsen  
på motoren.

5. Brug de to nederste rundhovedede bolte (5) til 
at montere tilslutningspladen (4).

6. Brug de to T25 sikkerhedsskruer (3) og de to 
låsemøtrikker (2) til at montere det øverste 
dockingbeslag (12).

7. Fjern de to nederste rundhovedede bolte (5), 
underlagsskiverne (9), og låsesamlingen (10).

8. Brug to bolte (6), de to beskyttere (7), for  
at montere låsedækslet (8) fra den øverste 
stel-docking.

9. Isæt nøglen i batterilåsen.

10. Monter RIB-batteriet i skrårøret.

11. For at teste tilslutningen, kan du prøve at  
glide batteriet imod kronrøret med systemet 
slået til.

12. Opdater softwaren i henhold til producentens 
proces.

13. Udfør monteringen af batteriet og igangsæt 
standarddrift-proceduren.



 1

 13

 15  14

 13

2

12

4

11

7

5

3

4

10987

62

Oversigt over dele

Komponent-nr. Beskrivelse Moment (Nm) Varenr. Antal Sæt-varenr.

 1 Justeringsplade W5252805 1

 2 Rundhovede bolte 2

-

2

 5257257

 4 Låsemøtrikker 2

 7 Rundhovede unbrakobolte 5 2

 8 Forsænkede bolte 3 2

13 T25 sikkerhedsskruer 5 4

11 Spændskiver 2

 3 Nederste dockingbeslag
-

1
 5256255

12 Øverste dockingbeslag 1

 5 Stik til batteritilslutning -

 6 Nederste batteristikmontering - 1

 525625614 Øverste plastlåsedæksel - 1

15 Beskyttere  579326 2

 9 Stempel  564539 1 -

10 Låsesamling W591941 1 -

7 RIB-system med justeringsplade

7
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 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog

Afmonter RIB-systemet

 BEMÆRK  Dette kan gøres uden at fjerne 
motoren fra cyklens stel.

 BEMÆRK  Gem alle skruer, beskyttere og 
låsesamlinger til montering.

1. Anbring cyklen i en cykelstander med forenden 
vippet ned som vist nedenfor. Dette vil 
forhindre, at løse dele falder ned i motoren. 

2. Fjern RIB-batteriet fra skrårøret.

3. Læg mærke til kabelføringen. Kabelføringen vil 
være den samme ved monteringen.

4. Tag nøglen ud af batterilåsen.

5. Fjern de to bolte (8), de to beskyttere (15) og 
det øverste plastlåsedæksel (14).

6. Fjern stemplet (9) og låseenheden (10).

7. Fjern de to rundhovedbolte (7) og skiverne (11) 
fra det øverste dockingbeslag (12).

8. Fjern de to rundhovedbolte (7) og det nederste 
monteringsdæksel til batteristikket (6) med 
batteristikket.

9. Før batteristikforbindelsen gennem det 
nederste metaldockingbeslag (3), og fjern 
stikforbindelsen.

10. Fjern de fire sikkerhedsskruer (13) 
og låsemøtrikkerne (4) for at fjerne 
justeringspladen (1) med øverste (12) 
og nederste (3) dockingbeslag som en 
underenhed. 

11. Fjern de to rundhovedbolte (2) og øverste 
(12) og nederste dockingbeslag fra 
justeringspladen (1).
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 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog

Monter RIB-systemet

1. Anbring cyklen i en cykelstander med forenden 
vippet ned som vist nedenfor. Dette vil 
forhindre, at løse dele falder ned i motoren. 

2. Sæt batteristikket i det nederste dæksel til 
batteristikmontering (6).

STIK TIL 
BATTERITILSLUTNING

 BEMÆRK  Kontroller, at kablerne, der løber 
langs bunden og / eller toppen af skrårøret, 
holdes godt på plads.

3. Anbring det nederste dockingbeslag (3) på 
justeringspladen som vist nedenfor. Brug en 
rundhovedet bolt (2) til at fastgøre beslaget  
til pladen. Tilspænd bolten med et moment  
på 3Nm.

4. Brug en rundhovedet bolt (2) til at fastgøre 
det øverste dockingbeslag som vist herunder. 
Tilspænd bolten med et moment på 3Nm.

ØVERSTE BESLAG

5. Anbring justeringspladen i åbningen i stellet.

 BEMÆRK  Undersiden af justeringspladen 
har en retningsbestemt pil for at vise, hvilke 
ender der skal vendes imod kronrøret.

6. Smør hovederne på de fire  
sikkerhedsskruer (13). 
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 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog

7. Brug disse fire sikkerhedsskruer (13) 
og låsemøtrikkerne (4) til at fastgøre 
underenheden.

 Spænd ikke boltene helt i første omgang. 

ØVERSTE BESLAGNEDERSTE BESLAG

VIGTIGT: Sørg for ikke at knuse eller klemme kabler, 
der løber langs bunden i skrårøret. Kabelføringen 
skal svare til den oprindelige kabelføring forud for 
denne ændring.

8. Påfør gevindlåsemiddel (f.eks. Loctite 
Threadlocker 242 eller lignende) i 
gevindhullerne i dockbeslagene. Tør 
overskydende gevindlåsemiddel af for at 
minimere risikoen for kontakt med det 
nederste batteridæksel (6).

9. Før batteristikforbindelsen ved det  
nederste beslag gennem det nederste 
dockingbeslag (3).

10. Brug de to rundhovedbolte (7) igen til at 
montere det nederste monteringsdæksel til 
batteristikket (6) med batteristikket. 

 Spænd ikke boltene helt i første omgang.

11. Brug de to skiver (11) og rundhovedboltene (7) 
til at montere låseenheden (10) på det øverste 
dockingbeslag (12). 

12. Spænd skruerne, indtil skiverne (11) har let 
kontakt med låsekernen, og du kan stadig 
skubbe låsekernen mod dockingbeslaget (12) 
for at justere den.

13. Brug de to bolte (8) og de to beskyttere (15) 
til at montere det øverste låsebeslag (14). 
Spænd boltene med et moment på 2Nm.

14. Skub det øverste låsedæksel (14) mod 
kronrøret, indtil den lille plastiktap lige rører 
kanten af udskæringen i stellet. Brug ikke 
overdrevet kraft.
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15. Kontroller at låsen er centreret (så godt som 
overhovedet muligt) i hullet i cyklens stel.

LÅSESAMLING

CYKELSTEL

16. Når låsen er centreret, skal de to 
sikkerhedsskruer (13) skrues i cykelstellet,  
så de sidder til, men de skal ikke  
tilspændes helt.

17. Sørg for, at midten af justeringspladen ikke 
bøjes opad eller nedad og slutter tæt til. 
Spænd ikke de to rundhovedbolte (7) helt.

18. Skub den nederste docking (3) så langt 
mod gearsiden som muligt, og spænd de to 
sikkerhedsskruer (13) til 5 Nm. 

19. Skub den øverste docking (12) så langt 
mod gearsiden som muligt, og spænd de to 
sikkerhedsskruer (13) til 5 Nm.

20. Monter RIB-batteriet og læg mærke til om 
batteriet ser ud til at kunne isættes og trykkes 
ud korrekt. 

  Idet du har justeret dockingerne til deres 
maksimale justering i gearsiden, vil 
mellemrummet mellem batteriet og stellet 
måske være større end det ønskede. Følg trin 
20–22 for at justere placeringen. Hvis du er 
tilfreds, skal du gå til 24. 

21. Løsn de to rundhovedbolte (7) på hver 
docking, og juster placeringen af dockingen i 
gearsiden og modsat gearsiden, indtil du har 
en stelafstand på 2–3 mm. Spænd derefter de 
to øverste og de to nederste rundhovedbolte 
(7) til 5 Nm.

22. Du kan se, at hullerne i den øvre og nedre 
ende af batteriet ikke er helt symmetriske. 
Det er ok, set ud fra et rent funktionelt 
synspunkt. Men du kan med forsigtighed 
bruge sikkerhedsskruerne (13) til at placere 
dockingenheden længere nede mod motoren. 
Det anbefales dog, at det bedste visuelle 
udseende opnås ved placering på batteriets 
øverste kant i forhold til den nederste. 

 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog
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23. Når justeringerne er udført, skal du afmontere 
batteriet og kontrollere justeringspladen.

PLADEN SKAL VÆRE LIGE ELLER FLAD EFTER AT ALLE 
SKUER ER STRAMMET.

VIGTIGT: Sørg for at sikre dig, at justeringspladen er 
lige, og den ikke er bøjet op eller ned.

24. Sæt batteriet i.

25. For at teste forbindelsen, kan du prøve at 
skubbe batteriet imod kronrøret med systemet 
slået til.

26. Opdater softwaren i henhold til producentens 
beskrivelse.

27. Udfør standardproceduren for isætning og 
udtagning af batteriet.

 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog
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Se de relevante instruktioner for montering og 
demontering af din Bosch motor.

3

3

2

2
4

5

10

6

7

12

11
8

13

7

6

11

12

9

14

1

1

VIPPEPIVOT OG HOVEDPIVOT-AKSEL

17Nm

17Nm

30Nm

Komponent-nr. Beskrivelse Varenr. Antal

 1 Mino Link-bolt W579296 1

 2
Mino Link-
afstandsstykke

W529969 2

 3 Mino Link-leje W529224 2

 4 Mino Link-møtrik W529223 2

 5 Vippepivot-aksel W535469 1

 6
Vippepivot-
afstandsstykke

W290057 2

 7 Vippepivot-leje W586543 2

 8
Vippepivot-
lejebøsning

W310155 1

 9 Vippepivot-møtrik W311582 1

Vippepivotsæt – et af hver pivotaksel, 
bøsning og møtrik, to lejer og to 
afstandsstykker

599910 1

10 Hovedpivot-møtrik W584134 1

11
Hovedpivot-
afstandsstykke

W440921 2

12 Hovedpivot-leje W302025 2

13 Hovedpivot-bøsning Kun sæt 1

14 Hovedpivot-aksel Kun sæt 1

Hovedpivot-beslagsæt – et af hver 
pivotaksel, bøsning og møtrik, to 
afstandsstykker og to lejer.

599909 1

8 Bosch-motorenhed demontering/
montering 9 Affjedringsbeslag
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GENNEMGÅENDE DÆMPERBESLAG

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17Nm

17Nm

17Nm

17Nm

Komponent-nr. Beskrivelse Varenr. Antal

15
Gennemgående 
dæmperbolt

W547868 4

16
Øvre 
dæmperafstandsstykke

W529969 2

17 Dæmperpivot-leje W293466 4

18
Nedre 
dæmperafstandsstykke

W536414 2

10Nm

10Nm

STANDARDDÆMPERBESLAG 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Komponent-nr. Beskrivelse Varenr. Antal

16
Øverste 
dæmperafstandsstykke

W529969 2

17 Dæmperpivot-leje W293466 4

18
Nederste 
dæmperafstandsstykke

W536414 2

19
Sæt med øverste 
dæmperaksel og 
endeprop

 599898 3

20
Sæt med nederste 
dæmperaksel og 
endeprop

 599900 1

 Rail 2020 & 2021 – tillæg til værkstedshåndbog
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23

23

24

22
26

22

25

ACTIVE BRAKING PIVOT-GEARDROPOUT OG STIKAKSEL

Komponent-nr. Beskrivelse Varenr. Antal

22 Leje W583424 2

23
Afstandsstykke  
(kun kulfiberstel)

W583422 2

24 Akselføring W583419 1

25 Akselmøtrik W583420 1

26 Stikaksel til baghjul W583470 1

Universelt Active Braking Pivot-
beslagsæt – universelt geardrop med 
bolt og spændskive, en akselføring, 
en akselmøtrik, to afstandsstykker 
og to lejer.

  599911 1

Kædelinje: 
52 mm "Boost" med 
forskudt kædehjul

Maks. kædehjul: 34T (kun 1x)

Maks. dækstørrelse: 29x2,60"

Gaffel maks.:
170 mm – aksel-til-
krone: 580 mm

Stel- og gaffelvandring: 160 mm

Headsettets nedre stakhøjde: 1 mm

Dæmperlængde øje-til-øje: 230 mm

Dæmpers stødlængde: 57,5 mm

Øverste dæmperbeslagbredde: 54 mm

Nederste 
dæmperbeslagbredde:

40 mm

Dæmpers aksel/bolt-diameter: 10 mm

10 Geardropout-beslag 11 Specifikationer




