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 OPMERKING  Houd om de 2021 Émonda 
SLR of SL op correcte wijze op te bouwen, 
de montagevolgorde aan zoals beschreven in 
deze handleiding. Een andere volgorde in de 
montage kost meer tijd.
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11  Kabelgeleiding voor de framesKABELROUTERING PER FRAME

Het enige verschil tussen de SLR en de SL (en dit geldt voor alle kabelrouteringen) is de plaats van de uitvoeropening 
voor de achterderailleurkabel:

• SLR: Dropout aandrijfzijde
• SL: Liggende achtervork aandrijfzijde

SLR Mechanisch

SLR Di2

SLR eTap 

SL Mechanisch

ACHTERDERAILLEURKABEL

ACHTERREMKABEL

DI2-KABEL

VOORREMKABEL

ACHTERDERAILLEURKABEL

PLUG DOORVOEROPENING  
ACHTERDERAILLEURKABEL

ACHTERREMKABEL

BEVESTIGING INTERNE 
ACCU

DI2-KABEL

JUNCTION BOX

VOORREMKABEL

PLUG DOORVOEROPENING  
ACHTERDERAILLEURKABEL

ACHTERREMKABEL

VOORREMKABEL

5 MM REMKABEL

4 MM [AD]  
BUITENKABEL

4 MM [VD]  
BUITENKABEL

INGANG 
VOORREMKABEL

5 MM VOORREMKABEL 
DOOR VOORVORK

VOORREMKABEL  
UITGANG

AD BUITENKABEL 
UITGANG

[AD] KABELGELEIDING 
BINNENDOOR [AZ CS]
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DE REMMEN INSTALLEREN EN REMKABELS GELEIDEN3INSTALLATIE VAN GANGBARE ONDERDELEN2
De achterrem en de remkabel monteren

1. Verwijder de rubberen afdichting op de niet-
aandrijfzijde van de liggende achtervork.

2. Schuif de afdichting op de remleiding en leid 
de kabel door de opening.

3. Leid de kabel via de trapas door de onderbuis 
naar boven toe en aan de bovenkant van de 
balhoofdbuis naar buiten toe.

BELANGRIJK: Indien de trapas reeds gemonteerd 
is, leid dan de kabel BOVEN de trapasbehuizing 
door.

4. Plaats de afdichting weer in de 
doorvoeropening in de liggende achtervork.

5. Monteer de rem op de liggende achtervork 
aan de niet-aandrijfzijde en draai de bouten 
aan met het door de fabrikant opgegeven 
aanhaalmoment.

6. Met de voorvork en het stuur gemonteerd 
en de remhendel correct geïnstalleerd, kan 
de remkabel met de remhendel verbonden 
worden.

De voorrem en de remkabel monteren

1. Plaats het onderste lager op de stuurbuis.

2. Leid de voorremkabel via de opening (aan 
de niet-aandrijfzijde) in de vork door de 
doorvoeropening aan de achterkant van de 
stuurbuis.

3. Monteer de rem op de voorvork en draai 
de bouten aan met het door de fabrikant 
opgegeven aanhaalmoment.

Di2
Stuur/stuurpen-combo kabelgeleiding

STUURUITEINDEN-
JUNCTION-BOX
NAAR DE 
LINKER- EN 
RECHTERSHIFTER 
 VIA DE OPENINGEN 
IN HET STUUR

RECHTERSHIFTER 
NAAR HET 
STUURUITEINDE, 
EN DE TRAPAS-
JUNCTION-BOX

Stuur/stuurpen kabelgeleiding

STUURUITEINDEN-
JUNCTION-
BOX NAAR DE 
LINKER- EN 
RECHTERSHIFTER 
VIA DE OPENINGEN 
IN HET STUUR

RECHTERSHIFTER 
NAAR HET 
STUURUITEINDE, 
EN DE TRAPAS-
JUNCTION-BOX

 OPMERKING  De twee Di2-
schakelkabels worden binnenin het stuur door 
geleid. De Di2-kabel naar de trapas en de 
remkabels worden aan de buitenkant van het 
stuur geleid.

De kettinggeleider monteren

1. Monteer de kettinggeleider net onder de 
voorderailleurhanger. Draai de bout vast met 
een aanhaalmoment van 3 Nm. 

2. Stel de kettinggeleider juist af na het 
monteren van de cranks.

De stuurstop installeren

1. Monteer de stuurstop boven het boorgat op de 
balhoofdbuis.

2. Draai de bout vast tot het aanbevolen 
aanhaalmoment; maximaal 0,7 Nm.
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 Kabels en buitenkabels door het frame leiden44 KABELS EN BUITENKABELS DOOR HET FRAME LEIDEN

2. Monteer de achterderailleur op de 
achterderailleurhanger en draai vast met het 
aanbevolen aanhaalmoment.

3. Plaats de buitenkabel in de stopper op de 
achterderailleur.

4. Schuif de afdichting rond de derailleurkabel  
en plaats hem vervolgens in de uitgang voor 
die kabel.

B. Di2
De voorderailleur en de derailleurkabel  
monteren

1. Leid de kabel door de afdichting, dan door 
de doorvoeropening onderaan de zitbuis en 
vervolgens naar buiten bij de trapas.

2. Plaats de afdichting op zijn plek in het frame.

3. Bevestig de kabel aan de voorderailleur.

4. Monteer de voorderailleur onderaan de 
voorderailleurhanger. 

 OPMERKING  Gebruik bij frames 
met carbon voorderailleurhangers NIET de 
vulring die met de voorderailleur meegeleverd 
is. Gebruik de speciale Trek-carbon-vulring 
(PN W531901) en de speciale Trek-
voorderailleurklembout (W543903).

5. Zodra de trapas en het crankstel geïnstalleerd 
zijn, draai dan de derailleurbout aan met een 
aanhaalmoment van 5,2 Nm.

A. Mechanisch
De voorderailleur en de buitenkabel  
monteren

1. Schuif de buitenkabel van de voorderailleur via 
de balhoofdbuis door de onderbuis en weer 
naar buiten via de doorvoeropening voor de 
voorderailleur onderaan de zitbuis.

BELANGRIJK: Indien de trapas reeds gemonteerd 
is, leid dan de kabel BOVEN de trapasbehuizing 
door.

2. Schuif de afdichting over de buitenkabel  
en plaats hem vervolgens op zijn plek in  
het frame.

3. Plaats de buitenkabel in de stopper op de 
voorderailleur.

4. Monteer de voorderailleur onderaan de 
voorderailleurhanger. 

 OPMERKING  Gebruik bij carbon 
frames NIET de vulring die met de derailleur 
meegeleverd is. Gebruik de speciale Trek-
carbon-vulring, PN W531901.

5. Zodra de trapas en het crankstel geïnstalleerd 
zijn, draai dan de voorderailleurbout aan met 
een aanhaalmoment van 5,2 Nm.

De achterderailleur en de buitenkabel  
monteren

 OPMERKING  De achterrem dient 
geïnstalleerd te zijn en de buitenkabel dient 
door de balhoofdbuis heen geleid te zijn.

1. Leid de buitenkabel van de achterderailleur 
vanuit de doorvoeropening in de liggende 
achtervork door de trapas de onderbuis in  
en naar buiten toe via de bovenzijde van  
de balhoofdbuis.

SLR

SL

BUITENKABEL  
AD BESTAAT
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44  Kabels en buitenkabels door het frame leiden Kabels en buitenkabels door het frame leiden

De accu en de accukabel monteren

1. Verbind de accukabel met de accu.

2. Leid de accukabel naar beneden door de 
zitbuis en dan naar buiten via de opening in de 
trapas.

3. Plaats de accu in de accuhouder aan de 
binnenkant van de zitbuis.

HOUDER  
INTERNE ACCU

4. Er zouden nu drie kabels uit de opening in de 
trapas moeten komen.

De kabel door het frame geleiden

1. Voer een Di2-kabel bovenaan de balhoofdbuis 
in en leid hem via de onderbuis naar buiten 
door de doorvoeropening in de trapas. 

2. Laat voldoende kabel boven de balhoofdbuis 
uitkomen om de kabel aan de rechtershifter te 
kunnen koppelen.

Er moeten nu vier Di2-kabels uit de opening in de 
trapas steken.

3. Verbind alle vier de kabels met de junction 
box. 

 De plaats van de kabels maakt niet uit.

4. Voer de junction box met de vier kabels door 
de opening in de trapas heen de onderbuis in.

De achterderailleur en de derailleurkabel  
monteren

 OPMERKING  De achterrem dient 
geïnstalleerd te zijn en de buitenkabel dient 
door de balhoofdbuis heen geleid te zijn.

1. Leid de achterderailleurkabel vanuit de 
doorvoeropening aan de aandrijfzijde van de 
liggende achtervork naar de opening in de 
trapas.

SLR

SL

BUITENKABEL  
AD BESTAAT

2. Monteer de achterderailleur op de 
achterderailleurhanger en draai vast met het 
aanbevolen aanhaalmoment.

3. Bevestig de kabel aan de achterderailleur.

4. Schuif de afdichting rond de kabel en plaats 
hem vervolgens in de uitgang voor de 
achterderailleurkabel.
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5 DE VOORVORK INSTALLEREN 6 BALHOOFDSET, STUURPEN EN STUUR MONTEREN

1. Spacers installeren & geleiding van spacer.

2. Stuur en stuurpen als afzonderlijke 
onderdelen:

EXPANDER PLUG/
TOP CAP

STUUR

5 MM 
BALHOOFDVULRINGEN: 
 AZ/NAZ

TOPCAP LAGER

SPLITRING

BOVENSTE 
BALHOOFDLAGER

ONDERSTE 
BALHOOFDLAGER

BALHOOFDSPACER

BOUT

STUURSTOP

GELEIDING SPACER

STUURPEN

15 MM  
BALHOOFD  
SPACERS:  
AZ/NAZ

A. De stuurpen monteren.

B. De expander plug monteren.

C. Het stuur monteren.

D. De topkap monteren en het balhoofd 
afstellen en vastzetten.

E. Draai de stuurpenbouten (op de 
stuurbuis) vast met het aanbevolen 
aanhaalmoment.

3. Stuur/stuurpen-combo:

EXPANDER  
PLUG/ 

TOPKAP

STUUR/
STUURPEN

5 MM BALHOOFD  
SPACERS: AZ/NAZ

TOPCAP LAGER

SPLITRING

BOVENSTE 
BALHOOFDLAGER

ONDERSTE 
BALHOOFDLAGER

BOUT

STUURSTOP

GELEIDING SPACER

15 MM  
BALHOOFD  
SPACERS:  
AZ/NAZ

A. Monteer de expander plug.

B. Monteer de stuur/stuurpen-combo.

C. De topkap monteren en het balhoofd 
afstellen en vastzetten.

D. Draai de stuurpenbouten vast met het 
aanbevolen aanhaalmoment.

 OPMERKING  Trek en Bontrager carbon 
voorvorken vereisen een spacer van 5 mm 
bovenop de stuurpen om een veilige werking 
van de stuurpenklem te kunnen garanderen. 
De Aeolus RSL geïntegreerde stuur/stuurpen-
combo heeft een ingebouwde spacer  
(van 5 mm), wat een clean uiterlijk oplevert, 
zonder zichtbare extra spacer.

1. Schuif de stuurbuis nadat het onderste 
balhoofdlager erop gemonteerd is samen met 
de remkabel omhoog door de balhoofdbuis.

 OPMERKING  Zorg ervoor dat de 
remkabels en de derailleurkabel(s) als volgt in 
de bovenbuis geplaatst zitten.

Mechanisch

3.

1.

2.

4.

1. Achterrem kabel

2. Buitenkabel achterderailleur

3. Voorremkabel

4. Buitenkabel voorderailleur

Di2

3.

1.

2.

1. Achterremkabel

2. Di2-kabel

3. Voorrem kabel

eTap

2.

1.

1. Achterrem kabel

2. Voorremkabel
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1. Zorg ervoor dat alle kabels en buitenkabels en 
de junction box (Di2) op de juiste wijze door de 
opening in de trapas zitten en niet in de weg 
zitten van de trapas zelf.

 OPMERKING  Zorg ervoordat alle kabels 
en buitenkabels en de junction box BOVEN de 
trapas zelf door worden geleid.

2. Breng montagevet aan op de schroefdraad aan 
beide zijden van het frame.

 OPMERKING  Breng geen montagevet 
aan in de trapascups, voor een nette 
afwerking.

3. Schroef de trapas aan de aandrijfzijde met de 
hand in het frame (draaien tegen de wijzers 
van de klok in).

4. Schroef de trapas aan de niet-aandrijfzijde met 
de hand in het frame (draaien met de wijzers 
van de klok mee)

5. Draai met behulp van het passende 
bracketgereedschap aan tot het aangegeven 
aanhaalmoment. 

• Het aanhaalmoment voor SRAM is  
50 Nm

• Het aanhaalmoment voor Shimano is  
40 Nm

7 INSTALLATIE VAN HET T47 BOTTOM BRACKET REFERENTIE8
Émonda-specifieke aanhaalmomenten

Onderdeel Aanhaalmoment

Schroeven achterderailleurhanger 0,7 Nm

Schroef kettinggeleider 3 Nm

Bevestigingsbout voorderailleur 5,2 Nm

Bout stuurstop 0,7 Nm

Trapas - Shimano 40 Nm 

Trapas - SRAM 50 Nm

Lengte mechanische kabels in mm
Émonda 5

Framemaat Voorderailleur Achterderailleur Voorrem Achterrem

47 1060 1530 750 1280

50 1080 1550 770 1300

52 1110 1590 780 1330

54 1130 1610 800 1350

56 1170 1650 840 1410

58 1210 1690 870 1450

60 1240 1730 900 1480

62 1270 1750 930 1500

Émonda 6 en 7

Framemaat Voorderailleur Achterderailleur Voorrem Achterrem

47 1060 1530 770 1280

50 1070 1550 790 1300

52 1110 1590 800 1330

54 1130 1610 800 1350

56 1170 1650 840 1410

58 1210 1690 870 1450

60 1240 1730 910 1470

62 1270 1750 950 1480

Lengte eTap-kabels in mm
Émonda 7

Framemaat Voorrem Achterrem

47 770 1330

50 790 1350

52 810 1380

54 810 1410

56 850 1420

58 880 1460

60 930 1500

62 950 1510

Lengte Di2-kabels in mm
Émonda 7 vanaf junction box in de trapas

Framemaat Voorderailleur Achterderailleur Rechtershifter Stuuruiteinde-junction-box Linkershifter Accu

47 250 650 1200 300 1200  750

50 250 650 1200 300 1200  750

52 250 650 1200 300 1200  750

54 250 650 1200 300 1200  750

56 250 650 1200 300 1200 1000

58 250 650 1200 300 1200 1000

60 250 650 1400 300 1200 1000

62 250 650 1400 300 1200 1000




