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Knock Block
2021 års Slash i kolfiber har två alternativ för Knock 
Block:

• Begränsad bana (med tand – monterad 
på cykeln)

• 360˚ bana (utan tand – i NIP-lådan)

 OBS!   2021 års Slash med 29-tumshjul 
använder en ny Knock Block-uppsättning (art.nr 
5252160). Det här systemet roterar 67 grader.

BEGRÄNSAD BANA 
(MED TAND)

360˚ BANA  
(I NIP-LÅDAN)

KNOCK BLOCK

Momentdra Knock Block-fästskruven till 2 Nm.

 OBS!   När gaffeln roterar, klarar flertalet 
gaffelkronor sig från att stöta i Slashs diagonalrör. 
Men, för att förebygga skador på ramen, 
rekommenderas användning av Knock Block för att 
begränsa banan närhelst reglagen och spakarna 
på styret kan komma i kontakt med överröret. 
360-gradersskivan kan användas om det inte finns 
något som kan slå emot ramen.

Montera locket på diagonalröret för 
förvaringsutrymmets lucka

1. Montera locket på diagonalrörets 
förvaringsutrymme.

 OBS!   Kontrollera att fliken för dragning av 
kablage sitter på drivsidan.

2. Momentdra bultarna till 1,2 Nm.

FLIK FÖR DRAGNING 
AV KABLAGE

DIAGONALRÖRETS  
ÖVRE DEL

VAJRAR TILL BAKVÄXEL OCH 
SÄNKBAR SADELSTOLPE

DIAGONALRÖRETS  
ÖVRE DEL

FLIK
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 OBS!   Den här bruksanvisningen beskriver 
den unika designen och komponenterna hos 
2021 års Slash i kolfiber.
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Montera bakväxelns växelöra

VARNING: Se till så att det inte hamnar 
smörjmedel mellan växelörat och cykelramen.

VARNING: Smörj inte in UDH-bultens gängor.

1. Sätt in växelörat på insidan av drivsidans 
kedjestag och fäst det med den tillhörande 
bulten  
(vänstergängad).

BAKRE 
VÄXELÖRA

FÄSTE BULT

BRICKA

2. Kontrollera att växelörat sitter rätt, som 
illustrerat.

3. Momentdra växelörats bult till 25 Nm 
(vänstergängat).

Montera diagonalrörets ramskydd
2021 års Slash har ett skydd i två delar för 
diagonalröret.

Kolfiber

Använd de tre hålen på diagonalrörets undersida för 
att: 

• Montera som en del (nedre), eller

• Montera som två delar (övre och nedre)

HÅL FÖR ÖVRE SKYDD

HÅL FÖR NEDRE SKYDD

SKRUVAR MED 
KULLRIGT HUVUD

NEDRE  
SKYDD

SKRUVAR MED 
KULLRIGT HUVUD

ÖVRE 
SKYDD

Aluminium

1. Använd isopropylalkohol för att rengöra de ytor 
på ramen där du ska fästa skydden.

VARNING: Tvätta inte hela ramen med 
isopropylalkohol.

2. Ta bort klisterremsans skyddshölje.

3. Fäst skydden som visat utan skruvarna.

Montera avrinningsslangen i diagonalröret
Gäller endast för kolfiberramar – 
aluminiumramar har inte någon 
avrinningsslang

Avrinningsslangen sitter i dämparens ränna i 
diagonalröret.

1. För in avrinningsslangen i rännan i 
diagonalröret.

2. Placera slangen så att den nedre listen sticker 
ut från ramen nedanför rännan.

NEDRE 
LIST

Fäst huvudpivotbulten
Bulthuvudet och D-muttern har ombytt placering på 
2021 års Slash i kolfiber:

• Bulthuvudet sitter på drivsidan

• D-muttern sitter på icke-drivsidan.

1. Smörj in lagerhålen i ramen på drivsidan och 
den odrivna sidan.

2. Montera lagret, distansen och D-muttern på 
den odrivna sidan, som visat.

3. Montera hylsan, lagret, distansen och 
huvudpivotbulten, som visat.

4. Momentdra bulten enligt specifikationen som 
står angett på bulten.

HUVUDPIVOTBULT

LAGER

LAGER
D-MUTTER

HYLSA

DISTANS

DISTANS

ODRIVNA SIDAN

DRIVSIDAN
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Dragning av kablage
Bakbroms och bakväxel:

• Intern från styrhuvud till vevlager, och

• extern från vevlager till komponenter.

BAKVÄXELNS VAJERHÖLJE GENOM 
KEDJESTAGSSKYDDET

ENDAST FÖR 
ALUMINIUM:  
FÄST SKYDD 

MED BUNTBAND  
VID KEDJESTAG

BUNTBAND

BUNTBAND

HÖLJE FÖR SÄNKBAR 
SADELSTOLPE

BAKBROMSENS 
BROMSSLANG

FÄST HÖLJE MED 
BUNTBAND VID 
KEDJESTAGSSKYDD

FÄST SKYDD OCH HÖLJE MED 
BUNTBAND

Bakväxelns vajerhölje dras inuti kedjestagsskyddet.

BAKVÄXELNS HÖLJE

KEDJESTAGSSKYDD

Endast för aluminium: Använd ett buntband för att 
fästa den bakre delen av kedjestagsskyddet.


