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BOVENSTE LAGERDEKSEL

KNOCK BLOCK-STOP

1. Inspecteer de randen van deze onderdelen op 
beschadigingen en slijtage.

• Knock Block chip

• Onderzijdekanaal  van de bovenste 
lagerklep

• In elkaar grijpende toetsen bovenaan het 
lagerdeksel (de toetsen die met de steel 
samenwerken)

2. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

Beschrijving Onderdeelnummer

Complete Knock Block-headset van 
58 graden 

5252156

Knock Blok-bovensamenstel van 58 
graden 

5252157

KIOX-MONTAGE
BOVENSTE LAGERDEKSEL

ONDERSTE  
LAGER

BOVENSTE LAGER

KROONOMLOOP

COMPRESSIEVEER

HOOFDBUIS

KNOCK BLOCK-
STOP

KIOX-CONTROLLER KNOCK BLOCK-STOPBOUT

1. Sluit de rode controllerkabel (van het gat in de 
voorvork aan de niet-kettingkastzijde) aan op 
de Kiox-montage.

2. Vet de bovenste en onderste balhoofdlager-
boringen in.

3. Vet de locaties voor de drukring en het 
bovenloopvlak in de binnenlager in.

4. Installeer het bovenloopvlak dan de onderste 
lager op de stuurbuis.

5. Plaats de stuurbuis in de onderkant van de 
balhoofdbuis.

6. Installeer de bovenste lager en de drukring op 
de stuurbuis.

7. Gebruik de Knock Block-stopbout voor het 
installeren van de Knock Block en het Kiox-
scherm.

8. Installeer het bovenste lagerdeksel.

9. Installeer eventueel tussenringen.

1 De Knock Block onderdelen 
inspecteren

Installeer de Knock Block en Kiox  
in het balhoofd.2
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Artikelnummer Beschrijving Onderdeelnummer

1
Derailleurpat, bout 
en 30 mm ring

W583423

Voor derailleur met hardwareset voor Active Braking 
Pivot, zie pagina 15.

 1

LET OP: Breng geen smeer aan tussen de hanger 
en het fietsframe.

OPGELET: Smeer geen vet op de schroefdraad 
van de pat.

 OPMERKING   Gebruik een sleutel die het 
draaimoment zowel tegen de klok in als met de 
klok mee meet.

1. Plaats de pat aan de binnenkant van de 
achtervork aan de kettingkastzijde.

2. Bevestig de sluitring op de patbout van  
de derailleur.

3. Breng de bout in het frame.

4. Zorg dat de hanger goed is geplaatst,  
zoals afgebeeld.

5. Draai de bout van de hanger vast tot  
25 Nm (linkerdraad).

OPGELET: Door te ver aan te draaien kan  
de pat breken.

Artikelnummer Beschrijving Onderdeelnummer

1 Bovenbuis  556549

2

Onderbuis, 
middelgrote en 
grote frames

W590604
Onderbuis, kleine 
frames (op maat 
gesneden)

3 Achtervork W587594

1. Reinig met isopropylalcohol de 
frameoppervlakken die overeenkomen  
met de volgende beschermmiddelen:

OPGELET: Reinig niet het gehele frame met 
isopropylalcohol.

2. Verwijder de beschermende afdekking  
voor de lijm.

3. Bevestig de beschermmiddelen volgens  
de afbeelding.

 3

 1

 2

3 Pat van achterste derailleur 4 Framebeschermers
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Kabelgeleiding5

Kabel Kleur

Achterderailleur Groen

Achterrem Blauw

Controller Rood

Zadelpen Zwart

Snelheidssensor Geel

Accuvoeding Sinaasappel

Koplamp Magenta 

1. Bevestig de draad van de koplamp met een 
kabelbinder aan de controllerkabel in het 
frame boven de RIB.

2. Routeer de behuizingen van de 
versnellingskabels en remleidingen.

 NOTITIE  Op de kunststof geleidingen op 
de onderbuis geven pijlen de juiste richting aan.

ACHTERREM

HULPLIJNEN

BEDRADING 
KOPLAMP

CONTROLLER

ZADELPEN (INDIEN  
VAN TOEPASSING)

INTERNE GIDS (2 X ) 
(OPTIONEEL)

SNELHEIDSSENSOR

ACHTERDERAILLEUR KRUISING BUITENFRAME VAN KABELS REM EN 
DERAILLEUR 

ACCU VERMOGEN

GIDS KABELGELEIDING
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Stuklijst

Artikelnummer Beschrijving Koppel (Nm) Onderdeelnummer Aantal Onderdeelnummer van set

 1 Onderste dockingbeugel NVT 1

 580066
 2 Borgmoeren NVT 4

 3 T25 veiligheidsschroeven 5 NVT 4

12 Bovenste dockingbeugel NVT 1

 4 Aansluitplaat NVT 1
 579325

 8 Slotafdekking NVT 1

 5 Bolkopschroeven 5 NVT 2

 579247
 6 Verzonken bouten 2 NVT 4

 9 Sluitringen NVT 2

 7 Bumpers  579326 2

10 Uitwerpinrichting  579324 1 NVT

11 Vergrendel W562311 1 NVT

6 RIB-systeem zonder centreerplaat

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021

Verwijder het RIB-montagesysteem

1. Plaats de fiets in een fietsstandaard met 
de voorkant naar beneden gekanteld, zoals 
hieronder weergegeven. Hierdoor wordt 
voorkomen dat losse onderdelen in de 
aandrijfeenheid vallen. 

2. Verwijder de RIB-accu uit de onderbuis.

3. Let op de waar de kabels lopen. De kabels 
volgen voor de installatie dezelfde route.

4. Verwijder de sleutel uit het accuslot.

5. Verwijder de twee bouten (6), de twee bumpers 
(7) en de vergrendeling (8) uit de bovenste 
dockingbeugel.

6. Verwijder de twee bolkopschroeven (5),  
de ringen (9), het uitwerporgaan (10) en het 
slot (11).

7. Verwijder de twee T25-borgschroeven (3), 
de beide contramoeren (2) en de bovenste 
dockingbeugel (12).

8. Verwijder de twee bolkopschroeven (5) uit de 
onderste docking (1).

9. Trek de aansluitplaat voorzichtig los (4) en 
zoek het aansluitpunt voor de accustekker. 

10. Koppel dit aansluitpunt los van de 
accustekker. 

11. Verwijder de twee T25-borgschroeven 
(3), de contramoeren (2) en de onderste 
dockingbeugel (1). Verwijder het onderste 
dockingsysteem volledig van de fiets.

12. Bij plaatsing van het nieuwe RIB-systeem 
verwijdert u de bestaande aansluitstekker van 
de accu uit de aansluitplaat (4). 

 NOTITIE  U kunt bij het verwijderen 
gebruikmaken van een schaar om alle of een 
deel van de plastic haken weg te knippen, zoals 
afgebeeld. De plastic aansluitplaat wordt niet 
gebruikt bij het nieuwe RIB-systeem.
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 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021

Installeer het RIB-systeem 

1. Plaats de fiets in een fietsstandaard met 
de voorkant naar beneden gekanteld, zoals 
hieronder weergegeven. Hierdoor wordt 
voorkomen dat losse onderdelen in de 
aandrijfeenheid vallen. 

2. Controleer of de kabels die langs de onder- of 
bovenkant van de onderbuis lopen stevig op 
hun plaats worden gehouden en in dezelfde 
loopwegen van de verwijdering.

3. Installeer de onderste dockingbeugel (1) 
met de twee T25-borgschroeven (3) en de 
borgmoeren (2).

4. Steek de accustekker voorzichtig in de 
aansluitplaat (4) in de accustekker van de 
aandrijfeenheid.

5. Sluit de aansluitoplaat (4) aan met de twee 
bolkopschroeven (5).

6. Installeer de bovenste dockingbeugel (12) met 
de twee T25-borgschroeven (3) en de beide 
contramoeren (2).

7. Installeer het grendelsamenstel (10) met 
behulp van de twee bolkopschroeven (5) en de 
ringen (9).

8. Bevestig de vergrendeling (8) aan de docking 
op het bovenframe met de twee bouten (6) en 
de twee bumpers (7).

9. Steek de sleutel in het accuslot.

10. Installeer de RIB-accu in de onderbuis.

11. Probeer terwijl het systeem is ingeschakeld 
om de accu naar de bovenbuis te schuiven om 
de verbinding te testen.

12. Werk de software bij volgens de werkwijze van 
de fabrikant.

13. Voer de standaard installatie- en 
verwijderprocedure voor de accu uit.



 1
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Stuklijst

Artikelnummer Beschrijving Koppel (Nm) Onderdeelnummer Aantal Onderdeelnummer van set

 1 Centreerplaat W5252805 1

 2 Bolkopschroeven 2

NVT

2

 5257257

 4 Borgmoeren 2

 7 Bolkopschroeven 5 2

 8 Verzonken bouten 3 2

13 T25-veiligheidsschroeven 5 4

11 Sluitringen 2

 3 Onderste dockingbeugel
NVT

1
 5256255

12 Bovenste dockingbeugel 1

 5 Acculader met verbindingsstekker NVT

 6 Montage voor stekker onderste accu NVT 1

 525625614 Bovenste kunststof dekseltje NVT 1

15 Bumpers  579326 2

 9 Plunjer  564539 1 NVT

10 Slotconstructie W591941 1 NVT

7 RIB-systeem met centreerplaat

7



8

 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021

Verwijder het RIB-systeem.

 NOTITIE  Dit kan zonder de aandrijving uit 
het fietsframe te verwijderen.

 OPMERKING  Laat alle 
bevestigingsmiddelen, bumpers en 
slotassemblage voor de installatie zitten.

1. Plaats de fiets in een fietsstandaard met 
de voorkant naar beneden gekanteld, zoals 
hieronder weergegeven. Hierdoor wordt 
voorkomen dat losse onderdelen in de 
aandrijfeenheid vallen. 

2. Verwijder de RIB-accu uit de onderbuis.

3. Let op de waar de kabels lopen. De kabels 
volgen voor de installatie dezelfde route.

4. Verwijder de sleutel uit het accuslot.

5. Verwijder de twee schroeven (8), de twee 
bumpers (15) en het bovenste kunststof 
slotdeksel (14).

6. Verwijder de plunjer (9) en het  
slotsamenstel (10).

7. Verwijder de twee bolkopschroeven (7)  
en ringen (11) uit de bovenste  
dockingbeugel (12).

8. Verwijder twee bolkopschroeven (7) en het 
deksel van de onderste accustekker (6) met 
de accustekker.

9. Voer de kabel van de accustekker door de 
onderste metalen dockingbeugel (3) en 
verwijder de stekkeraansluiting.

10. Verwijder de vier borgschroeven (13) en 
de borgmoeren (4) om de centreerplaat 
(1) met de bovenste (12) en onderste (3) 
dockingbeugels te verwijderen als een 
subsamenstel. 

11. Verwijder de twee bolkopschroeven (2) en de 
bovenste (12) en onderste (3) dockingbeugels 
van de centreerplaat (1).
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 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021

Installeer het RIB-systeem

1. Plaats de fiets in een fietsstandaard met 
de voorkant naar beneden gekanteld, zoals 
hieronder weergegeven. Hierdoor wordt 
voorkomen dat losse onderdelen in de 
aandrijfeenheid vallen. 

2. Plaats de aansluitstekker van de accu in de 
onderste montageplaat (6).

AANSLUITSTEKKER 
VAN ACCU

 OPMERKING  Zorg dat de kabels die langs 
de onderkant en/of bovenkant van de onderbuis 
lopen stevig op hun plaats worden gehouden.

3. Positioneer de onderste dockingbeugel (3) op 
de centreerplaat zoals hieronder afgebeeld. 
Bevestig de beugel op de plaat met  
een bolkopschroef (2). Draai de schroef  
naar 3 Nm.

4. Bevestig de bovenste dockingbeugel met één 
bolkopschroef (2), zoals hieronder afgebeeld. 
Draai de schroef naar 3 Nm.

BOVENSTE BEUGEL

5. Plaats de centreerplaat in de opening in  
het frame.

 OPMERKING  Aan de onderkant van de 
centreerplaat staat een pijl die aangeeft welk 
uiteinde naar de balhoofdbuis gaat.

6. Vet de koppen van de vier borgschroeven  
(13) in. 
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 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021

7. Bevestig het subsamenstel met deze vier 
borgschroeven (13) en de borgmoeren (4).

 Draai de schroeven nog niet helemaal vast. 

BOVENSTE BEUGELONDERSTE BEUGEL

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de kabels langs de 
onderkant van de onderbuis niet worden versplinterd 
of geplet. De loop van de kabels moet hetzelfde zijn 
als de originele loop voorafgaand aan deze wijziging.

8. Breng schroefdraadborgmiddel 242 (of 
iets dergelijks) aan in de schroefgaten 
in de dockingmontages. Veeg overtollig 
schroefdraadborgmiddel weg om de kans 
op contact met de montageplaat (6) van de 
onderste accu te minimaliseren.

9. Voer de accukabel bij de onderste beugel door 
de onderste dockingbeugel (3).

10. Gebruik twee bolkopschroeven opnieuw 
(7) voor het installeren van de onderste 
montageplaat (6) met de accustekker. 

 Draai de schroeven nog niet helemaal vast.

11. Bevestig het slotsamenstel met de twee ringen 
(11) en bolkopschroeven (7) aan de bovenste 
dockingbeugel (12). 

12. Draai de schroeven vast tot de ringen (11) 
lichtjes contact maken met de slotkern en 
u de slotkern nog steeds lichtjes tegen 
de dockingbeugel kunt schuiven (12) voor 
aanpassingen.

13. Installeer de bovenste slotafdekking (14) met 
de twee bouten (8) en de beide bumpers (15). 
Draai de bouten 2 Nm.

14. Duw de bovenste slotafdekking (14) naar de 
balhoofdbuis totdat het kunststof lipje juist 
de rand van de frame-uitsparing raakt. Oefen 
geen overmatige druk uit.
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15. Controleer of het slot zoveel mogelijk in het 
gat van het fietsframe is gecentreerd.

SLOTCONSTRUCTIE

FIETSFRAME

16. Draai zodra het slot is gecentreerd de twee 
borgschroeven (13) in het fietsframe, maar 
niet volledig vast.

17. Zorg dat het midden van de centreerplaat niet 
naar boven of naar beneden buigt en goed 
aansluit. Draai de twee bolkopschroeven (7) 
niet volledig vast.

18. Schuif de onderste docking (3) zo ver mogelijk 
naar de aandrijfzijde en draai de twee 
borgschroeven (13) 5 Nm. 

19. Schuif de bovenste docking (12) zo ver 
mogelijk naar de aandrijfzijde en draai de twee 
borgschroeven (13) 5 Nm.

20. Installeer de RIB-accu en controleer of de accu 
kan worden geïnstalleerd en uitgeworpen. 

  Omdat u de dockings aan de aandrijfzijde 
maximaal hebt aangepast, kan de ruimte 
tussen de accu en het frame groter zijn dan 
gewenst. Volg stappen 20-22 om de plaatsing 
aan te passen. Als u tevreden bent, ga dan 
naar 24. 

21. Draai de twee bolkopschroeven (7) aan elke 
docking en pas de positie aan de aandrijfzijde/
niet-aandrijfzijde van de dockings aan tot een 
tussenruimte ontstaat van 2-3 mm. Draai 
vervolgens de bovenste en onderste twee 
bolkopschroeven (7) 5 Nm.

22. Mogelijk zijn de tussenruimtes aan de 
boven- en onderkant van de accu niet 
symmetrisch. Vanuit functioneel oogpunt 
is dit geen probleem. Maar u kunt, met de 
nodige voorzichtigheid, het dockingsysteem 
met behulp van de veiligheidschroeven (13) 
verder naar de motor verplaatsen. Het wordt 
aanbevolen om de bovenste rand van de accu 
visueel goed uit te laten komen, eerder dan de 
onderste. 

 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021 
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23. Verwijder na alle aanpassingen de accu en 
controleer de centreerplaat.

PLAAT MOET RECHT EN VLAK ZIJN NADAT ALLE 
BEVESTIGINGSMIDDELEN ZIJN AANGEDRAAID.

BELANGRIJK: Zorg dat de centreerplaat recht is en 
niet naar boven of naar beneden buigt.

24. Plaats de nieuwe accu terug.

25. Probeer terwijl het systeem is ingeschakeld 
om de accu naar de bovenbuis te schuiven om 
de verbinding te testen.

26. Werk de software bij volgens de werkwijze van 
de fabrikant.

27. Voer de standaard installatie- en 
verwijderprocedure voor de accu uit.

 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021
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Zie de betreffende instructies van Bosch voor 
verwijdering en installatie van de aandrijving.

3
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1

ROCKER-DRAAIPUNT EN AS HOOFDDRAAIPUNT

17Nm

17Nm

30Nm

Artikelnummer Beschrijving Onderdeelnummer Aantal

 1
Mino-
koppelingsbout

W579296 1

 2
Mino-
afstandsstuk 
koppeling 

W529969 2

 3
Mino-
pendeloplegging

W529224 2

 4
Mino-
koppelingsmoer

W529223 2

 5 Rocker-zwenkas W535469 1

 6
Rocker-
afstandsstuk 
voor draaipunt

W290057 2

 7
Rocker-lager voor 
draaipunt

W586543 2

 8
Rocker-lagerhuls 
voor draaipunt

W310155 1

 9
Rocker-moer voor 
draaipunt

W311582 1

Rocker-set voor draaipunt - 
één elk van zwenkas, huls 
en moer, twee lagers en twee 
afstandstukken

599910 1

10
Moer voor 
hoofddraaipunt

W584134 1

11
Afstandsstuk 
voor 
hoofddraaipunt

W440921 2

12
Lager voor 
hoofddraaipunt

W302025 2

13
Huls voor 
hoofddraaipunt

Kit 1

14
As voor 
hoofddraaipunt

Alleen set 1

Gereedschap voor 
hoofddraaipunt - één elk 
zwenkas, huls en moer twee 
spacers en twee lagers.

599909 1

8 Verwijdering/installatie van Bosch 
aandrijvingen 9 Ophangingshardware



14

THRU-SHAFT SCHOKHARDWARE

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17Nm

17Nm

17Nm

17Nm

Artikelnummer Beschrijving Onderdeelnummer Aantal

15
Schokbout thru-
shaft 

W547868 4

16
Afstandsstuk 
bovenste schok

W529969 2

17
Lager van 
schokdraaipunt

W293466 4

18
Afstandsstuk 
onderste schok

W536414 2

10Nm

10Nm

STANDAARD SCHOKHARDWARE 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Artikelnummer Beschrijving Onderdeelnummer Aantal

16
Afstandsstuk 
bovenste schok

W529969 2

17
Lager van 
schokdraaipunt

W293466 4

18
Afstandsstuk 
onderste schok

W536414 2

19
Bovenste as van 
schok en dopset

 599898 3

20
Onderste as van 
schok en dopset

 599900 1

 Aanvulling bij onderhoudsgids Rail 2020 en 2021
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23

23

24

22
26

22

25

UITSPARING EN SPIES VAN ACTIVE BRAKING PIVOT 

Artikelnummer Beschrijving Onderdeelnummer Aantal

22 Lager W583424 2

23
Afstandstuk 
(alleen 
carbonframes)

W583422 2

24 Asgeleider W583419 1

25 Asmoer W583420 1

26 Achterspies W583470 1

Universele onderdelenset 
voor Active Braking Pivot  - 
universele derailleurpat met 
bout en sluitring, asarm, 
asmoer, twee afstandstukken 
en twee lagers.

  599911 1

Kettinglijn: 
52mm “boost” met 
offset kettingblad

Maximum kettingblad: 34T (alleen 1x)

Maximale bandenmaat: 29 x 2,60

Maximale vork:
170 mm - as naar 
kroon: 580 mm

Frame en vorkafstand: 160 mm

Hoogte van balhoofd onderste 
stapel:

1 mm

Lengte schok oog-tot-oog: 230 mm

Lengte schockslag: 57,5 mm

Breedte bovenste 
schokmontage::

54 mm

Breedte onderste 
schokmontage:

40 mm

Diameter schokas/bout: 10 mm

10 Drop-outhardware 11 Specificaties




