
2020 & 2021 RAIL
SUPPLEMENT ONDERHOUDSHANDLEIDING



Inhoudsopgave
1. Controleer de Knock Block-onderdelen 1
2. Monteer de Knock Block en Kiox-houder  

 in het balhoofd 1
3. Achterderailleurhanger 2
4. Framebeschermers 2
5. Kabelgeleiding 3
6. RIB-systeem zonder uitlijnplaat 4
7. RIB-systeem met uitlijnplaat 7
8. Montage/verwijderen Bosch  

 aandrijfeenheid 13
9. Bevestigingsmateriaal vering 13
10. Bevestigingsmateriaal dropout  15
11. Specificaties	 15

 OPMERKING   Deze handleiding gaat 
specifiek over de 2020 & 2021 Rail fietsen.



1

AFDEKKING BOVENSTE LAGER

KNOCK BLOCK CHIP

1. Controleer de hoeken van deze onderdelen op 
schade en slijtage.

• Knock Block chip

• Kanaal aan onderzijde van de bovenste 
lagerafdekking

• Aansluitnokken op de bovenzijde van 
de lagerafdekking (nokken die contact 
maken met de stuurpen).

2. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

Omschrijving Artikelnummer

Knock Block 58-graden complete 
balhoofset

5252156

Knock Block 58-graden bovendeel 5252157

KIOX-HOUDER

AFDEKKING 
BOVENSTE LAGER

ONDERSTE  
LAGER

BOVENSTE  
LAGER

LAGERSCHAAL 
VORKKROON

COMPRESSIERING

BALHOOFDBUIS

KNOCK BLOCK CHIP

KIOX CONTROLLER
KNOCK BLOCK  
CHIP-BOUT

1. Verbind de rode controller-kabel (vanaf de 
opening in de niet-aandrijfzijde van het 
balhoofd) met de Kiox-houder.

2. Doe lagervet in de bovenste en onderste 
lageruitsparingen van de balhoofdbuis.

3. Smeer lagervet aan de binnenkant van de 
lagerzittingen voor de compressiering en de 
lagerschaal op de vorkkroon.

4. Plaats de vorkkroon op de stuurbuis en 
monteer vervolgens het onderste lager daar 
bovenop.

5. Schuif de stuurbuis door de onderzijde van de 
balhoofdbuis.

6. Schuif het bovenste lager en de 
compressiering over de stuurbuis.

7. Gebruik de bout van de Knock Block chip om 
de Knock Block en de Kiox displayhouder te 
monteren.

8. Monteer de bovenste lagerafdekking.

9. Monteer desgewenst spacers.

1 Controleer de Knock Block-
onderdelen

Monteer de Knock Block en  
Kiox-houder in het balhoofd2
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Onderdeelnummer Omschrijving Artikelnummer

1
Derailleurhanger, 
bout en 30 mm 
sluitring

W583423

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

 1

WAARSCHUWING: Breng geen vet aan tussen de 
derailleurhanger en het frame.

WAARSCHUWING: Breng geen vet aan op de 
schroefdraad van de derailleurhanger-bout.

 OPMERKING   U moet een momentsleutel 
gebruiken die zowel linksom als rechtsom het 
koppelmoment aangeeft.

1. Plaats de derailleurhanger aan de binnenzijde 
van de liggende achtervork (aangedreven 
zijde).

2. Plaats de sluitring op de derailleurhanger-bout.

3. Draai de bout in het frame.

4. Zorg ervoor dat de derailleurhanger in de juiste 
positie zit, zoals hieronder aangegeven.

5. Draai de bout vast met 25 Nm (linkse 
schroefdraad).

WAARSCHUWING: Door te hard aandraaien kan 
de derailleurhanger breken.

Onderdeelnummer Omschrijving Artikelnummer

1
Bovenkant 
onderbuis

 556549

2

Onderbuis, medium 
en grotere frames

W590604Onderbuis, kleine 
frames (op maat 
snijden)

3
Liggende 
achtervork

W587594

1. Maak de oppervlakken waar de 
framebeschermers moeten komen schoon met 
isopropylalcohol.

WAARSCHUWING: Behandel niet het volledige 
frame met isopropylalcohol.

2. Verwijder de beschermlaag van de 
framebeschermers.

3. Bevestig de framebeschermers zoals 
aangegeven.

 3

 1

 2

3 Achterderailleurhanger 4 Framebeschermers



3

Kabelgeleiding5

Kabel Kleur

Achterderailleur Groen

Achterrem Blauw

Controller Rood

Verstelbare zadelpen Zwart

Snelheidssensor Geel

Accustroom Oranje

Koplamp Magenta 

1. Zet de draad voor de koplamp vast aan de 
controller-kabel aan de binnenzijde van het 
frame, boven de RIB.

2. Schuif de schakel- en remkabels op hun plek.

 OPMERKING  De kunststof 
onderbuisgeleiders zijn voorzien van pijlen  
die de juiste richting aangeven.

ACHTERREM

GELEIDERS

DRAAD NAAR 
KOPLAMP

CONTROLLER

SEATDROPPER (INDIEN 
AANWEZIG)

INTERNE GELEIDER 
(2x) (OPTIONEEL)

SNELHEIDSSENSOR

ACHTERDERAILLEUR
REMLEIDING EN DERAILLEURKABEL KRUISEN ELKAAR 
BUITEN HET FRAME

ACCUSTROOM

KABELGELEIDERS
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Lijst met onderdelen

Onderdeelnummer Omschrijving Aanhaalmoment (Nm) Artikelnummer Aantal Onderdelenkitnummer

 1 Bracket-montageplaat onderzijde N.v.t. 1

 580066
 2 Borgmoeren N.v.t. 4

 3 T25 veiligheidsschroeven 5 N.v.t. 4

12 Bracket-montageplaat bovenzijde N.v.t. 1

 4 Aansluitplaat N.v.t. 1
 579325

 8 Slotkap N.v.t. 1

 5 Bouten met ronde kop 5 N.v.t. 2

 579247
 6 Verzonken bouten 2 N.v.t. 4

 9 Sluitringen N.v.t. 2

 7 Stootblokjes  579326 2

10 Uitwerpmechanisme  579324 1 N.v.t.

11 Slot W562311 1 N.v.t.

6 RIB-systeem zonder uitlijnplaat

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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Verwijder het RIB-bevestigingssysteem

1. Plaats de fiets in een werkstandaard waarbij 
de voorzijde naar beneden hangt zoals 
hieronder getoond. Dit voorkomt dat er 
bevestigingsmateriaal in de aandrijfeenheid 
terecht komt. 

2. Haal de RIB-accu uit de onderbuis.

3. Noteer de routes van de kabels. De route 
van de kabels moet bij de hermontage exact 
hetzelfde zijn.

4. Haal de sleutel uit het accuslot.

5. Verwijder de twee bouten (6), de twee 
stootblokjes (7) en slotkap (8) uit de bovenste 
bracket-montageplaat.

6. Verwijder de twee schroeven met 
afgeronde kop (5), de vulringen (9), het 
uitwerpmechanisme (10) en het slot (11).

7. Verwijder de twee T25 veiligheidsschroeven 
(3), de twee borgmoeren (2) en de bovenste 
bracket-montageplaat (12).

8. Verwijder de twee schroeven met afgeronde 
kop (5) uit de onderste houder (1).

9. Verwijder voorzichtig de aansluitplaat (4) en 
zoek het aansluitpunt van de accuplug. 

10. Haal dit aansluitpunt los van de accuplug. 

11. Verwijder de twee T25 veiligheidsschroeven 
(3), de borgmoeren (2) en de onderste 
bracket-montageplaat (1). Haal de onderste 
houderconstructie helemaal uit de fiets.

12. Verwijder voor de montage van het nieuwe 
RIB-systeem de bestaande accuplug uit de 
onderste aansluitplaat (4). 

 OPMERKING  Dit gaat makkelijker als u 
met een kniptang de kunststof haken afknipt, 
zoals afgebeeld. Deze kunststof aansluitplaat is 
niet nodig voor het nieuwe RIB-systeem.
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Montage van het RIB-systeem 

1. Plaats de fiets in een werkstandaard waarbij 
de voorzijde naar beneden hangt zoals 
hieronder getoond. Dit voorkomt dat er 
bevestigingsmateriaal in de aandrijfeenheid 
terecht komt. 

2. Controleer of de kabels die langs de 
onderzijde en/of bovenzijde van de onderbuis 
lopen, stevig op hun plek zitten en dezelfde 
route volgen als in de oude situatie.

3. Monteer de onderste bracket-montageplaat (1) 
met de twee T25 veiligheidsschroeven (3) en 
de borgmoeren (2).

4. Sluit de accuplug in de aansluitplaat (4) 
zorgvuldig aan op de accu-aansluiting van de 
aandrijfeenheid.

5. Monteer de aansluitplaat (4) met behulp van 
de twee schroeven met afgeronde kop (5).

6. Monteer de bovenste bracket-montageplaat 
(12) met behulp van de twee T25 
veiligheidsschroeven (3) en de twee 
borgmoeren (2).

7. Monteer het slotmechanisme (10) met de 
twee schroeven met afgeronde kop (5) en de 
sluitringen (9).

8. Monteer de slotkap (8) aan bovenste 
framehouder met de twee bouten (6) en de 
twee stootblokjes (7)

9. Steek de sleutel in het accuslot.

10. Plaats RIB-accu in de onderbuis.

11. Test de verbinding door te proberen de accu 
naar de balhoofdbuis te schuiven terwijl het 
systeem is ingeschakeld.

12. Update de software volgens de instructies van 
de fabrikant.

13. Voer de standaardprocedure uit voor het 
monteren en uitwerpen van de accu.



 1
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Lijst met onderdelen

Onderdeelnummer Omschrijving Aanhaalmoment (Nm) Artikelnummer Aantal Onderdelenkitnummer

 1 Uitlijnplaat W5252805 1

 2 Bouten met ronde kop 2

N.v.t.

2

 5257257

 4 Borgmoeren 2

 7 Bouten met ronde kop 5 2

 8 Verzonken bouten 3 2

13 T25 veiligheidsschroeven 5 4

11 Sluitringen 2

 3 Bracket-montageplaat onderzijde
N.v.t.

1
 5256255

12 Bracket-montageplaat bovenzijde 1

 5 Accuplug N.v.t.

 6 Onderste bevestiging accuplug N.v.t. 1

 525625614 Bovenste kunststof slotkap N.v.t. 1

15 Stootblokjes  579326 2

 9 Plunjerbout  564539 1 N.v.t.

10 Slotmechanisme W591941 1 N.v.t.

7 RIB-systeem met uitlijnplaat

7
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Verwijder het RIB-systeem

 OPMERKING  Deze procedure kan worden 
uitgevoerd zonder de aandrijfeenheid uit het 
frame te halen.

 OPMERKING  Bewaar alle 
bevestigingsbouten, stootblokjes en het 
slotmechanisme voor de hermontage.

1. Plaats de fiets in een werkstandaard waarbij 
de voorzijde naar beneden hangt zoals 
hieronder getoond. Dit voorkomt dat er 
bevestigingsmateriaal in de aandrijfeenheid 
terecht komt. 

2. Haal de RIB-accu uit de onderbuis.

3. Noteer de routes van de kabels. De route 
van de kabels moet bij de hermontage exact 
hetzelfde zijn.

4. Haal de sleutel uit het accuslot.

5. Verwijder de twee bouten (8), de twee 
stootblokjes (15) en bovenste kunststof 
slotkap (14).

6. Verwijder plunjerbout (9) en het 
slotmechanisme (10).

7. Verwijder de twee schroeven met afgeronde 
kop (7) en de sluitringen (11) uit de bovenste 
bracket-montageplaat (12).

8. Verwijder de twee schroeven met afgeronde 
kop (7) en de onderste afdekking van de 
accuplug (6) samen met de accuplug.

9. Leid de accu-aansluitingsplug door de 
onderste metalen bracket-montageplaat (3) en 
verwijder de plugaansluiting.

10. Verwijder de vier T25 veiligheidsschroeven 
(13) en de borgmoeren (4) om de uitlijnplaat 
(1) te verwijderen, samen met de constructie 
van de bovenste (12) en onderste (3) bracket-
montageplaat. 

11. Verwijder de twee schroeven met afgeronde 
kop (2) en de bovenste (12) en onderste (3) 
bracket-montageplaat van de uitlijnplaat (1).
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Montage van het RIB-systeem

1. Plaats de fiets in een werkstandaard waarbij 
de voorzijde naar beneden hangt zoals 
hieronder getoond. Dit voorkomt dat er 
bevestigingsmateriaal in de aandrijfeenheid 
terecht komt. 

2. Monteer de accu-aansluitingsplug in de 
onderste afdekking van de accuplug (6).

ACCUPLUG

 OPMERKING  Ga na of de kabels die langs 
de onderzijde en/of bovenzijde van de onderbuis 
lopen, stevig op hun plek zitten.

3. Positioneer de onderste bracket-montageplaat 
(3) op de uitlijnplaat zoals hieronder getoond. 
Gebruik één schroef met afgeronde kop (2) om 
de bracket aan de uitlijnplaat te bevestigen. 
Vastzetten met 3 Nm.

4. Gebruik één schroef met afgeronde kop 
(2) om de bovenste bracket-montageplaat 
te bevestigen zoals hieronder getoond. 
Vastzetten met 3 Nm.

BOVENSTE BRACKET-MONTAGEPLAAT

5. Plaats de uitlijnplaat in de opening van  
het frame.

 OPMERKING  Op de onderzijde van de 
uitlijnplaat staat een pijl om aan te geven welk 
uiteinde naar de balhoofdbuis gericht staat.

6. De koppen van de vier T25 
veiligheidsschroeven (13) invetten. 
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7. Zet de deelconstructie vast met deze vier  
T25 veiligheidsschroeven (13) en de 
borgmoeren (4).

 Draai de schroeven nu nog niet helemaal vast. 

BOVENSTE BRACKET-
MONTAGEPLAAT

ONDERSTE BRACKET-
MONTAGEPLAAT

BELANGRIJK: Let erop dat u geen kabels plet 
of beknelt aan de binnenzijde van de onderbuis. 
De kabelroutes moeten overeenkomen met de 
oorspronkelijke kabelroutes voorafgaand aan deze 
aanpassing.

8. Breng borgmiddel 242 (of vergelijkbaar) aan 
op de schroefgaten van de houders. Veeg 
overtollig borgmiddel weg om de kans op 
contact met de onderste afdekkap (6) zo klein 
mogelijk te maken.

9. Leid de accu-aansluitingsplug bij de  
onderste steun door de onderste bracket-
montageplaat (3).

10. Monteer de onderste afdekking van de 
accuplug (6) samen met de accuplug met 
behulp van dezelfde twee schroeven met 
afgeronde kop (7). 

 Draai de schroeven nu nog niet helemaal vast.

11. Monteer het slotmechanisme (10) met behulp 
van de twee schroeven met afgeronde kop (7) 
en de vulringen (11) aan de bovenste bracket-
montageplaat (12). 

12. Draai de schroeven aan tot de sluitringen (11) 
licht contact maken met de slotkern waarbij 
u de slotkern nog steeds tegen de bracket-
montageplaat (12) kunt schuiven om hem af 
te stellen.

13. Monteer de bovenste slotkap (14) met 
dezelfde twee bouten (8) en de twee 
stootblokjes (15). Aanhaalmoment van de 
bouten is 2 Nm.

14. Duw de bovenste slotkap (14) richting de 
balhoofdbuis totdat het kunststof lipje net 
tegen de rand van de uitsparing in het frame 
komt. Druk niet te hard.
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15. Zorg ervoor dat het slot (zoveel mogelijk) in het 
midden van het framegat zit.

SLOTMECHANISME

FIETSFRAME

16. Zodra het slot in het midden zit, draait u de 
twee veiligheidsschroeven (13) stevig - maar 
niet helemaal vast - in het frame.

17. Controleer of het midden van de uitlijnplaat 
niet naar boven of beneden doorbuigt en strak 
in het frame ligt. Draai de twee schroeven met 
afgeronde kop (7) niet helemaal vast.

18. Schuif de onderste houder (3) zo ver mogelijk 
naar de aandrijfzijde en draai de twee T25 
veiligheidsschroeven (13) aan tot 5 Nm. 

19. Schuif de bovenste houder (12) zo ver mogelijk 
naar de aandrijfzijde en draai de twee T25 
veiligheidsschroeven (13) aan tot 5 Nm.

20. Monteer de RIB-accu en kijk of u de accu naar 
behoren kunt plaatsen en verwijderen. 

  Aangezien u de houders maximaal richting 
de aandrijfzijde hebt afgesteld, kan de ruimte 
tussen de accu en het frame groter zijn dan 
gewenst. Doorloop de stappen 20-22 om de 
positie van de RIB af te stellen. Als u tevreden 
bent, gaat u verder met stap 24. 

21. Draai de twee schroeven met afgeronde kop 
(7) op de beide houders iets losser en stel de 
positie van de houders aan de aandrijfzijde/
niet-aandrijfzijde bij tot de afstand tot het 
frame 2 à 3 mm is. Draai vervolgens de twee 
schroeven met afgeronde kop (7) van de 
onderste en bovenste houder aan tot 5 Nm.

22. Misschien ziet u dat de speling bij het 
bovenste en onderste uiteinde van de accu 
niet even groot is. Dit heeft geen invloed op 
de werking van de accu. Maar u kunt met 
behulp van de T25 veiligheidsschroeven (13) 
de houderconstructie voorzichtig lager zetten, 
richting de motor. Het wordt echter aanbevolen 
om de accuhouder eerder naar boven dan naar 
beneden te verschuiven. 

 Supplement onderhoudshandleiding Rail 2020 & 2021
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23. Nu het afstellen is afgerond, kunt u de accu 
eruit halen en de uitlijnplaat nakijken.

DE PLAAT MOET RECHT EN VLAK ZIJN NADAT ALLE BOUTEN 
ZIJN AANGEDRAAID.

BELANGRIJK: Ga na of de uitlijnplaat recht is en niet 
naar onderen of naar boven is verbogen.

24. Zet de accu er weer in het frame.

25. Test de verbinding door te proberen de accu 
naar de balhoofdbuis te schuiven terwijl het 
systeem is ingeschakeld.

26. Update de software volgens de instructies van 
de fabrikant.

27. Voer de standaardprocedure uit voor het 
plaatsen en uitnemen van de accu.

 Supplement onderhoudshandleiding Rail 2020 & 2021
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Raadpleeg de relevante montage-instructies van 
Bosch voor het verwijderen en monteren van de 
aandrijfeenheid.

3

3

2

2
4

5

10

6

7

12

11
8

13

7

6

11

12

9

14

1

1

ROCKER SCHARNIERPUNT EN HOOFDSCHARNIERAS

17 Nm

17 Nm

30 Nm

Onderdeelnummer Omschrijving Artikelnummer Aantal

 1 Mino link bout W579296 1

 2 Mino link spacer W529969 2

 3 Mino link lager W529224 2

 4 Mino link moer W529223 2

 5 Rocker-scharnieras W535469 1

 6
Rocker-
scharnierspacer

W290057 2

 7
Rocker-
scharnierlager

W586543 2

 8
Rocker-
scharnierlagerbus

W310155 1

 9
Rocker-
scharnierpuntmoer

W311582 1

Rocker-scharnierpuntkit – één 
exemplaar van de scharnieras, 
scharnierbus en moer, twee lagers en 
twee spacers

599910 1

10
Moer  
hoofscharnierpunt

W584134 1

11
Spacer  
hoofdscharnierpunt

W440921 2

12
Lager  
hoofdscharnierpunt

W302025 2

13
Lagerbus  
hoofdscharnierpunt

Alleen kit 1

14 Hoofdscharnierpunt Alleen kit 1

Hoofdscharnierpuntkit – één 
exemplaar van de scharnieras, 
scharnierbus en moer, twee lagers en 
twee spacers

599909 1

8 Montage/verwijderen Bosch 
aandrijfeenheid 9 Bevestigingsmateriaal vering
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BEVESTIGINGSMATERIAAL THRU-SHAFT DEMPER

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Onderdeelnummer Omschrijving Artikelnummer Aantal

15
Thru shaft 
demperbout

W547868 4

16
Bovenste 
demperspacer

W529969 2

17 Scharnierpuntlager W293466 4

18
Onderste 
demperspacer

W536414 2

10 Nm

10 Nm

BEVESTIGINGSMATERIAAL STANDAARDDEMPER 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Onderdeelnummer Omschrijving Artikelnummer Aantal

16
Bovenste 
demperspacer

W529969 2

17 Scharnierpuntlager W293466 4

18
Onderste 
demperspacer

W536414 2

19
Kit met bovenste 
demperas en 
einddop

 599898 3

20
Kit met onderste 
demperas en 
einddop

 599900 1

 Supplement onderhoudshandleiding Rail 2020 & 2021
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23

23

24

22
26

22

25

ACTIVE BRAKING PIVOT DROPOUT EN SNELSPANNER

Onderdeelnummer Omschrijving Artikelnummer Aantal

22 Lager W583424 2

23
Spacer (alleen 
carbon frames)

W583422 2

24 Asgeleider W583419 1

25 Asmoer W583420 1

26
Snelspanner 
achterwiel

W583470 1

Universele bevestigingskit voor 
Active Braking Pivot – universele 
derailleurhanger met bout en vulring, 
één asgeleider, één asmoer, twee 
spacers en twee lagers.

  599911 1

Kettinglijn: 
52 mm Boost met 
offset kettingblad

Maximale omvang kettingblad: 34T (alleen 1x)

Maximale bandenmaat: 29 x 2.60"

Maximale vorkdimensies:
170 mm - as tot 
vorkkroon: 580 mm

Frame & vork veerweg: 160 mm

Stackhoogte onderste 
balhoofdlager:

1 mm

Demperlengte hart op hart: 230 mm

Slaglengte demper: 57,5 mm

Breedte bovenste 
demperbevestiging:

54 mm

Breedte onderste 
demperbevestiging:

40 mm

Diameter demperas/bout: 10 mm

10 Bevestigingsmateriaal dropout 11 Specificaties




