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Force / Sensor
Supplement gebruikershandleiding

WAARSCHUWING 

LEES DIT SUPPLEMENT EN JE GT 
GEBRUIKERSHANDLEIDING. Beide bevatten 
belangrijke veiligheidsinformatie. Bewaar 
beide documenten voor toekomstige 
naslag.



Veiligheidswaarschuwingen
In dit supplement wordt bepaalde belangrijke informatie op de  

volgende manier gepresenteerd:

WAARSCHUWING 

Betekent een gevaarlijke situatie 
die kan leiden tot zware verwon-
dingen of overlijden indien de 
waarschuwing wordt 

OPMERKING

Geeft aan dat bepaalde veiligheids- 
maatregelen noodzakelijk zijn om 
schade te voorkomen.

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding:

Symbool Naam Omschrijving

NGLI-2 NGLI-2 synthetisch vet NGLI-2 synthetisch vet gebruiken

CRB-GEL Carbon gel Carbon gel (frictiepasta) gebruiken KF115/

2 Schroefborgingsmiddel van 
gemiddelde sterkte

Loctite® 242 (blauw) of vergelijkbaar 
product gebruiken
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GT supplementen 
Deze handleiding is een 
supplement dat behoort bij je GT 
gebruikershandleiding.

Dit supplement bevat aanvullende 
en belangrijke modelspecifieke 
veiligheidsinformatie, onderhoud-
stips en technische informatie. 
Er kunnen meerdere belangrijke 
handleidingen/supplementen 
bestaan voor jouw fiets. Zorg dat 
je ze allemaal in bezit krijgt en 
doorleest.

Neem direct contact op met je 
geautoriseerde GT-dealer als je een 
handleiding of supplement nodig 
hebt of als je een vraag over je fiets 
hebt. Je kunt ook contact met 
ons opnemen via de betreffende 
landelijke/regionale/plaatselijke 
informatiecentra.

Je kunt Adobe Acrobat PDF-versies 
downloaden van alle handleidingen/
supplementen via onze website: 
http://www.gtbikes.com

Contactinformatie GT
GT USA 
Cycling Sports Group, Inc. 
1  Cannondale Way,  Wilton CT, 06897, USA 
1-800-726-BIKE (2453)

Cycling Sports Group Europe B.V 
Mail: Postbus 5100 
Visits: Hanzepoort 27 
7575 DB, Oldenzaal, Netherlands

Internationale distributeurs

Zoek op de onderstaande website 
de dichtstbijzijnde GT-dealer in jouw 
regio:

https://www.gtbicycles.com/usa_en/
international-distributors

Jouw GT-dealer
Om ervoor te zorgen dat je fiets op 
de juiste manier wordt onderhouden 
en dat specifieke garanties behouden 
blijven, verzoeken we je alle service- 
en onderhoudswerkzaamheden te 
laten verlopen via je geautoriseerde 
GT-dealer. 

OPMERKING

Ongeautoriseerde service, onjuist 
onderhoud of niet-originele 
reparatieonderdelen kunnen leiden 
tot aanzienlijke schade. Bovendien 
kan de garantie komen te vervallen.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE

Belangrijke mededeling 
over composieten

WAARSCHUWING 

Je fiets (frame en onderdelen) is 
gemaakt van composietmateriaal, 
ook wel bekend als carbonvezel.

Eke rijder moet een basaal 
begrip hebben van de materiaal-
eigenschappen van composieten. 
Composietmaterialen die gemaakt 
zijn van carbonvezel zijn sterk 
en licht. Bij een ongeval of over-
belasting zullen carbonvezels 
echter niet buigen, maar breken.

Voor je eigen veiligheid als 
gebruiker en eigenaar van de 
fiets, moet je de juiste service, 
onderhoud en inspectie van alle 
composieten (frame, stuurpen, 
voorvork, stuur, zadelpen, enz.) 
uitvoeren. Vraag je GT-dealer om 
hulp.

We verzoeken je dringend om 
DEEL II, Sectie D, ”Veiligheids-
inspecties” van de GT gebruikers-
handleiding door te lezen 
VOORDAT je gaat fietsen.

Als je deze waarschuwing 
negeert kun je zwaar gewond 
of verlamd raken of komen te 
overlijden bij een ongeval.

Inspectie en schade aan 
carbon frames/vorken

WAARSCHUWING 

Na een ongeval of botsing:

Inspecteer het frame grondig op 
schade (zie ook DEEL II, Sectie 
D, ”Veiligheidsinspectie” in je GT 
gebruikershandleiding.

Rij niet op de fiets als je enige 
vorm van schade ziet zoals 
gebroken, versplinterd of 
gedelamineerde carbonvezel.

De volgende signalen kunnen 
duiden op delaminatie of schade:

• Een ongebruikelijk of vreemd   
gevoel in het frame

• Carbon dat zacht aanvoelt of van 
vorm is veranderd

• Kraken of andere onverklaarbare 
geluiden

• Zichtbare scheuren of een witte, 
melkachtige kleur aan het opper- 
vlak van het carbonmateriaal.

Doorrijden met een beschadigd 
frame verhoogt de kans op 
framebreuk met als gevolg dat 
de rijder gewond raakt of komt te 
overlijden.
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Gebruiksdoel
Het gebruiksdoel van 
alle modellen is ASTM 
GEBRUIKSKLASSE 4
All-Mountain.

WAARSCHUWING 

Zorg dat je de werking van je fiets 
en het gebruiksdoel begrijpt. 
Verkeerd gebruik van je fiets is 
gevaarlijk.

Lees je GT gebruikershandleiding 
voor meer informatie over het 
gebruiksdoel en de gebruiksklassen 
1-5.

Onderhoud 

WAARSCHUWING 

Dit supplement kan procedures 
bevatten die meer vergen dan 
algemene technische vaardig-
heden.

Er kunnen speciale gereed-
schappen, kennis en vaardigheden 
noodzakelijk zijn. Ondeskundige 
technische werkzaamheden 
verhogen de kans op een 
ongeval. Elk ongeval met een 
fiets kan leiden tot zwaar letsel, 
verlamming of overlijden.

Om het risico te minimaliseren, 
adviseren we fietseigenaren 
dringend om alle technische 
werkzaamheden te laten 
uitvoeren door een geautori-
seerde GT-dealer.
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Maximum vorklengte
De maximum vorklengte is een belangrijk veiligheidsaspect bij mountainbikes 
met een geveerde voorvork. Het is belangrijk om de afmetingen te controleren bij 
de montage van de balhoofdset, balhoofdadapters, het monteren en afstellen van 
de voorvork en het bepalen van een vervangende voorvork.

Naar midden 
van de vooras

Vanaf onderzijde
balhoofdbuis

Maximum 
vorklengte

WAARSCHUWING 

Een vervangende voorvork moet niet alleen gekozen worden op basis van de diameter 
van de balhoofdbuis, maar ook de maximum vorklengte is essentieel.

De maximum vorklengte niet overschrijden. Het overschrijden van de MAXIMUM 
VORKLENGTE kan leiden tot overbelasting van het frame waardoor een framebreuk kan 
ontstaan tijdens het rijden.

Je dealer MOET deze specificatie voor jouw fiets volgen en controleren. De specificaties 
voor de maximale vorklengte van GT-bikes zijn te vinden op www.gtbikes.com

Als je deze waarschuwing negeert kun je zwaar gewond of verlamd raken of komen te 
overlijden bij een ongeval.
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Bandenmaat x maximale breedte

WAARSCHUWING 

Bekijk de bandenmaat en maximale breedte voor jouw fiets. Je kunt die 
vinden op de pagina ’Specificaties’ elders in deze handleiding.

Het monteren van de verkeerde bandenmaat kan ertoe leiden dat de band het 
frame of de vork raakt tijdens het rijden. Als dat gebeurt kun je de controle over 
je fiets verliezen en ten val komen. Een bewegende band kan plotseling tot 
stilstand komen als deze het frame of de vork raakt.

Monteer geen oversized banden of banden die het frame of de vork raken 
of erlangs schuren. Ook geen banden monteren die resulteren in te weinig 
bandenvrijheid, of die het frame of de vork raken als de vering volledig wordt 
ingedrukt tijdens het rijden.

Let erop dat je banden kiest die geschikt zijn voor de voorvork en het frame-
ontwerp van jouw fiets. Volg bovendien de instructies van de fabrikanten van 
voorvorken en achterdempers.

Als je overweegt andere banden te monteren op je fiets, let dan op de 
volgende zaken:

De feitelijke afmetingen van de band kunnen verschillen van hetgeen op de 
zijwand gedrukt staat. Elke keer als je een nieuwe band monteert, moet je 
de feitelijke ruimte controleren tussen de draaiende band en het frame. De 
Amerikaanse consumentenveiligheidsorganisatie (CPSC) stelt dat er in ieder 
geval 1,6 mm ruimte moet zijn tussen de band en enig onderdeel van de fiets. 
In praktijk moet je iets meer ruimte laten dan de CPSC voorschrijft want je 
moet rekening houden met enige zijdelingse flex van de velgen en wielen die 
niet compleet recht zijn.

Vraag je dealer naar de juiste banden voor jouw fiets met jouw specifieke 
afmontage!

Als je deze waarschuwing negeert kun je zwaar gewond of verlamd raken of 
komen te overlijden bij een ongeval.
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Minimum insteek zadelpen 

WAARSCHUWING 

Let erop dat de zadelpen altijd 
minimaal 100 mm in het frame 
steekt.

Als de zadelpen niet minimaal  
100 mm in het frame steekt, wordt 
de verbinding tussen zitbuis en 
bovenbuis extreem zwaar belast 
waardoor het frame kan breken 
tijdens het fietsen.

Verwijder de zadelpen. Meet 100 
mm af vanaf de onderzijde van 
de zadelpen. Zet op deze hoogte 
een permanente markering op de 
zadelpen.

Bij het verstellen van de zadel-
hoogte de zadelpen nooit zover 
uit de zitbuis trekken dat deze 
markering aan de bovenrand van 
de zitbuis zichtbaar is.

Zadelpennen worden door de 
fabrikant meestal voorzien van een 
markering met de tekst ’minimal 
insert’ op de zadelpen zelf. Je 
mag echter niet vertrouwen op 
deze markering als de juiste 
insteekdiepte voor de zadelpen.

Als je deze waarschuwing 
negeert kun je zwaar gewond 
of verlamd raken of komen te 
overlijden bij een ongeval.

Achterdempers

WAARSCHUWING 

Kies alleen schokdempers en 
voorvorken die geschikt zijn 
voor jouw fiets. Modificeer nooit 
je fiets om een vork of demper 
passend te krijgen.

Laat je demper of vork monteren 
door een professionele fiets-
monteur.

Het rijden met de verkeerde 
demper kan het frame bescha-
digen. Je kunt daardoor zwaar ten 
val komen.

Let erop dat de totale veerweg, 
inbouwlengte van oog-tot-oog 
en de slaglengte van de achter-
demper overeenkomen met de 
specificaties in deze handleiding.

Als je kiest voor andere vorken 
of dempers, zorg er dan voor 
dat deze geschikt zijn voor het 
ontwerp van jouw fiets en de 
manier waarop jij je fiets gaat 
gebruiken.

Als je deze waarschuwing 
negeert kun je zwaar gewond 
of verlamd raken of komen te 
overlijden bij een ongeval.
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Specificaties

Onderdeel Specificaties

Model Force Sensor

Wielmaat 27.5 in 29 in

Veerweg achter 150 mm 130 mm

Balhoofdbuis BOVEN: 1-1/8 inch, ONDER: 1-1/2 inch

Balhoofdset Geïntegreerd, 1-1/8 inch - 1-1/2 inch

Bottom bracket: Type / breedte BSA / 73 mm

Voorderailleur N/A

Zadelpen: Diameter/klem 31.6 mm/ 34.9 mm

 Min. insteek zadelpen 100 mm

 Bandemaat x max. breedte 
(gemeten)

27.5 in x 2.5 in 29 in x 2.35 in

 Max. vorklengte 550 mm 540 mm

Achterdemper Oog-tot-oog / 
Slaglengte / Breedte van bussen

185 mm x 55 mm 
Metric Trunnion

185 mm x 50 mm 
Metric Trunnion

Sag (gemeten aan de demper) 12.5 mm 12 mm

Kettinggeleider ISCG 05

Achterrem: Bevestiging / Min/max 
schijfdiameter

Post Mount / 180 mm 
 / 203 mm

Achteras: Type/lengte Maxle TA / 148 x 12 mm, 180 mm lengte

 Gebruiksdoel ASTM GEBRUIKSKLASSE 4, All-Mountain

 Max. gewichtslimiet Totaal (rijder + 
alle uitrusting):

305 lbs /  138 kg

TECHNISCHE INFORMATIE
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Framemaat S M L XL

Oriëntatie Flip Chip

D Zitbuislengte 400 400 430 430 480 480 520 520

C Bovenbuis horizontaal 566.46 568 593.27 595 620.09 621 646.9 648

A Balhoofdhoek 65.5° 65° 65.5° 65° 65.5° 65° 65.5° 65°

B Zitbuishoek 76° 75.5° 76° 75.5° 76° 75.5° 76° 75.5°

G Standover-hoogte 740.4 734.4 750.3 744.4 760.2 754.4 795.1 789.1

H Balhoofdbuislengte 102 102 110 110 118 118 126 126

F Wielbasis 1162 1164 1190.60 1192 1218.91 1221 1247.23 1249

M Front Center 730 730 758 758 787 787 815 815

E Lengte liggende 
achtervork

432.4 435 434.4 435 434.4 435 434.5 435

L Bottom bracket drop 13.7 20 13.7 20 13.7 20 13.7 20

K Bottom bracket hoogte 345.3 339 345.3 339 345.3 339 345.3 339

J Vorksprong 44 44 44 44 44 44 44 44

O Stack 587.41 591 594.68 599 601.97 606 609.25 613

P Reach 420 415 445 440 470 465 495 490

 Geometry - Force 27.5

A

C

H

I

J

K

F

G

B

D

E M
GROUND

L(+)

P

O

UP

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Afmetingen = millimeters
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Framemaat S M L XL

Oriëntatie Flip Chip

D Zitbuislengte 392 392 400 400 430 430 480 480

C Bovenbuis horizontaal 565 567 592 593 619 620 647 647

A Balhoofdhoek 65.98° 65.5° 65.97° 65.5° 65.96° 65.5° 65.95° 65.5°

B Zitbuishoek 76.48° 76° 76.47° 76° 76.46° 76° 76.45 76°

G Standover-hoogte 745.5 740 765.5 760 775.5 770 810.5 805

H Balhoofdbuislengte 102 102 110 110 118 118 126 126

F Wielbasis 1164.76 1166 1193.07 1194 1121.39 1222 1249.71 1251

M Front Center 731.94 732 760.24 760 788.54 789 816.84 817

E Lengte liggende 
achtervork

433.62 435 433.62 435 433.62 435 433.62 435

L Bottom bracket drop 20.86 27 20.78 27 20.7 27 20.62 27

K Bottom bracket hoogte 356.56 349 356.72 349 356.8 349 356.9 349

J Vorksprong 51 51 51 51 51 51 51 51

O Stack 583.86 587 591.97 595 598.54 602 605.36 609

P Reach 424.91 420 449.86 445 474.8 470 499.75 495

 Geometry - Sensor 29

A

C

H

I

J

K

F

G

B

D

E M
GROUND

L(+)

P

O

UP

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Afmetingen = millimeters
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Achterdemper 

25% Force Sensor
SAG 12.5 mm 12 mm

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant van je achterdemper voor de 
aanbevolen SAG-instelling. De oriëntatie van de Flip Chip heeft geen invloed op de 
SAG.

SAGO-Ring

Achterdemper
Link

Flip Chip

OPMERKING

Demper bevestigen op de getoonde wijze: reservoir/
verstelmogelijkheden naar voren en naar boven. Neem contact 
op met je GT-dealer.
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Oriëntatie Flip Chip

1. Zet de fiets in een werkstandaard.

2. Ondersteun het achterwiel om te 
voorkomen dat de swingarm naar 
beneden zakt als de demper wordt 
gedemonteerd.

3. Verwijder de onderste bevestigings-
bouten van de demper.

 4. Keer de oriëntatie van de Flip Chip 
om in de frame-openingen. Zie 
inzet.

5. Monteer de demperbouten en draai 
ze vast met het voorgeschreven 
aanhaalmoment.

  

Instelling

De oriëntatie van de Flip Chip heeft invloed op de hoogte van het bottom bracket, 
de balhoofdhoek en de zitbuishoek. De resulterende veranderingen kunnen 
worden gevonden in de sectie ’Geometrie’.

2
8 N·m

UP

Demperbout

Markering op 
de chip moet 
naar buiten 
gericht zijn.

Dop

Lage positie Hoge positie

Demperbout
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2
5 N·m

2
5 N·m

2
5 N·m

Link-constructie

Verbinden van de link
Om onjuiste uitlijning en/of potentiële schade te voorkomen, moeten de 
onderstaande montagevolgorde worden aangehouden:

1. Verbind de hevel aan het frame met het LockR-scharnierpunt.

2. Monteer vervolgens de achterdemper waarbij de gladde zijde van de spacers 
richting de demper geplaatst moeten zijn. Draai de bouten slechts handvast 
aan.

3. Daarna de staande achtervorken verbinden waarbij het smalle uiteinde van de 
spacers richting de lagers is gericht. Draai de bouten slechts handvast aan.

4. Draai alle bouten kruislings en stapsgewijs aan tot het gespecificeerde  
aanhaalmoment.

Smalle 
uiteinde

Spacers

Lagers

Gladde zijde

Smalle uiteinde
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Inspectie
• De conditie van de lagers moet regelmatig worden gecontroleerd. Dit zijn 

normaal slijtagedelen dus je moet ze vervangen als ze versleten raken.

• Om de lagers te inspecteren moet de link worden losgekoppeld om de lagers 
bereikbaar te maken. Draai de binnenste lagerschaal van de beide lagers met 
je vingers rond. De lagers moeten soepel lopen en zonder haperen draaien. 
Elk lager moet stevig in de link geklemd zitten. Controleer of alle veerclips nog 
goed in de groeven zitten. De voorste lagers moet strak tegen de binnenste lip 
zitten.

• Hoe vaak je moet inspecteren is afhankelijk van hoe en waar je rijdt. Signalen 
van mogelijke schade zijn overmatige speling, zichtbare slijtage of corrosie op 
de lagers.

• Als je beschadigde onderdelen ziet, stop dan met rijden totdat alle onderdelen 
(lagers, draaipunt-assen, spacers) kunnen worden vervangen. Dit voorkomt 
schade elders aan het veersysteem of frame.

• Lagers niet opnieuw gebruiken. Nadat ze zijn verwijderd moeten lagers 
worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Binnenste lip

Lagers 

Lagers

Veerclip 

Veerclip

groeven
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• Let erop dat bij het verbinden van de staande achtervorken aan de liggende 
achtervorken het smalle uiteinde van de spacers richting de lagers is gericht. 
De platte zijde van de spacers moet naar buiten wijzen, zoals getoond in de 
illustratie.

• Schuif een 5 mm inbussleutel volledig in de as bij het vastzetten van de 
assen om schade te voorkomen bij het vastdraaien van de bout.

• Altijd de schroefdraad van de bouten schoonmaken en het voorgeschreven 
schroefborgmiddel gebruiken bij montage.

• Vastdraaien met een momentsleutel tot het voorgeschreven aanhaalmoment.

Dropouts

2
7 N·m

ScharnierassenSmalle uiteinde

Spacers

Lagers

Liggende achtervork

Staande 
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• De conditie van de lagers moet regelmatig worden gecontroleerd. Dit zijn 
normaal slijtagedelen dus je moet ze vervangen als ze versleten raken.

• Om de lagers te inspecteren moet het scharnierpunt worden verwijderd om 
de lagers bereikbaar te maken. Er zitten twee lagers in elke dropout. Draai 
de binnenste lagerschaal van de beide lagers met je vingers rond. De lagers 
moeten soepel lopen en zonder haperen draaien. Elk lager moet stevig in 
de link geklemd zitten. Controleer of alle veerclips nog goed in de groeven 
zitten.

• Hoe vaak je moet inspecteren is afhankelijk van hoe en waar je rijdt. 
Signalen van mogelijke schade zijn overmatige speling, zichtbare slijtage of 
corrosie op de lagers.

• Als je beschadigde onderdelen ziet, stop dan met rijden totdat alle 
onderdelen (lagers, draaipunt-assen, spacers) kunnen worden vervangen. 
Dit voorkomt schade elders aan het veersysteem of frame.

• Lagers niet opnieuw gebruiken. Nadat ze zijn verwijderd moeten lagers 
worden vervangen door nieuwe exemplaren.

NGLI-2

NGLI-2

LagersVeerclip
Lagers

Veerclip
grooves
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LockR

Ondersteun de fiets of de swingarm bij het demonteren/losmaken van de 
demperhevels en scharnierassen om schade aan je lichaam of je fiets te 
voorkomen.

LockR uit het frame verwijderen:

1. Draai de schroef 4-6 slagen los met behulp van een T25 Torx-sleutel.

2. Sla met een rubber hamer op de schroef om de wigbout aan de tegenover-
liggende zijde los te tikken.

3. Verwijder de schroef en de wigbout van de LockR-as die zelf nog gemonteerd 
blijft.

4. Als de wigbout niet loskomt met de schroef, steek er dan een 5 mm inbuss-
leutel in en draai totdat hij los komt en verwijderd kan worden. Als de wig 
blijft zitten, steek dan een houten of plastic pen aan de aangedreven zijde in 
de LockR-as en tik de wig er voorzichtig uit.

5. Om de LockR-as via de niet-aangedreven zijde te verwijderen, steek aan de 
niet-aangedreven zijde een 6 mm inbussleutel in de as en draai deze tegen 
de klok in todat hij loskomt en kan worden verwijderd.

LockR in het frame monteren:

1. Demonteer de LockR-asconstructie en maak alle onderdelen schoon. Niet 
geassembleerd monteren. Controleer alle onderdelen op schade (bramen, 
krassen, vervorming, slijtage). Vervang de complete LockR-constructie als er 
schade wordt geconstateerd.

2. Alle onderdelen invetten met een dunne laag hoogwaardig kogellagervet.

3. Lijn de hevel uit met het lager en schuif de schroefdraadzijde van de schar-
nieras (1) aan de niet-aangedreven kant door de opening.

4. Draai de scharnieras aan de niet-aangedreven zijde vast tot 1 Nm met een 6 
mm inbus op een momentsleutel.

OPMERKING

Gebruik een gekalibreerde momentsleutel. Overschrijding van het 
aanhaalmoment van 1 Nm zorgt voor permanente schade aan het LockR 
draaipuntsysteem. 
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Losdraaien & tik 
met rubberhamer

Loshalen & 
verwijderen

4

3

5 mm insteken & 
draaien voor 
losmaken   

5mm 3

Verwijderen

6mm

Losdraaien, 
verwijderen

1

T25

NGLI-2

5 N·m

5 N·m

1 N·m

NGLI-2

1 N·m

NGLI-2

NGLI-2

IET GEASSEMBLEERD MONTEREN 
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• Voordat een nieuwe derailleurhanger wordt gemonteerd, eerst de dropout 
grondig schoonmaken en alle vuil verwijderen met een nylon borstel (oude 
tandenborstel).

• Controleer of het frame onbeschadigd is.

• Het oppervlak van de dropout licht invetten.

• Altijd de schroefdraad van de bouten schoonmaken en het voorgeschreven 
schroefborgmiddel gebruiken bij montage.

• Vastdraaien met een momentsleutel tot het voorgeschreven 
aanhaalmoment.

NGLI-2

2
2 N·m

KG0006N02 (Standard)

KG0007N02 - (Direct Mount)

Derailleurhanger vervangen

Bouten

Derailleurhangers
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Instructies ISCG-bevestiging

K22059

• Op de alu framemodellen zijn de ISCG-bevestigingspunten permanent met 
het frame verbonden en kunnen niet worden verwijderd.

• Op carbon frames is de ISCG-bevestiging gemonteerd op een spiebaan. 
De juiste uitlijning is gegarandeerd door de vorm van de spiebanen. De 
bevestigingsplaat wordt vastgezet door de geschroefde cup van het 
bottom-bracketlager.

• Controleer regelmatig of de onderdelen van het bottom bracket nog 
vastzitten volgens het voorgeschreven aanhaalmoment.

• Bij het vervanging of onderhoud van de verwijderbare ISCG-geleider altijd 
de spiebanen in het frame en de onderdelen van de geleider goed schoon-
maken. Licht invetten voordat de onderdelen opnieuw gemonteerd worden.

ISCG Bracket

BB cup

splines
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VERVANGINGSONDERDELEN
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Standard

Direct Mount

ID Part Number Description FORCE SENSOR

A K36038
Force/Sensor Shock Bolts and Flip 
Chips

✔ ✔

B K36008 Force/Sensor Pivot Link CS Bearings ✔ ✔

C K36009
Expanding Axle Hardware 79mm and 
87mm

✔ ✔

D K34009 Force/Sensor DT Protector ✔ ✔

E K32008 GT Mountain Cable Guide x4 ✔ ✔

F K22059 GT ISCG Mount 3 Bolt ✔ ✔

G CK3187U00OS Grommets ✔ ✔

Nr. AANTAL Afmeting lager (mm)

10 4 10 ID x 22 OD x 6 H

24 2 15 ID x 24 OD x 5 H

25 4 15 ID x 28 OD x 7 H

33 2 17 ID x 30 OD x 7 H
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Standard

Direct Mount

ID Part Number Description FORCE SENSOR

H
K36069 Force Suspension Link 27.5 BLK ✔

K36059 Sensor Suspension Link 29/27.5+ BLK ✔

I K36028 Force/Sensor Link CS Hardware ✔ ✔

J KG0006N02 Derailleur Hanger TA ST SS 056 ✔ ✔

K KG0007N02 Derailleur Hanger TA DM SS 057 ✔ ✔

L K34019 Force/Sensor CS Protector ✔ ✔

M K34029 Force/Sensor SS Protector ✔ ✔

N K34039 Force/Sensor SS Heel Rub Guard ✔ ✔

O K34049 Force/Sensor CS Heel Rub Guard ✔ ✔

-- K34279
Force/Sensor Shock and ST Rub 
Protectors

✔ ✔

-- K34269 Force/Sensor Link CS Pivot Covers ✔ ✔
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2
7 N·m

2
8 N·m

1.5 N·m

2
5 N·m

2
8 N·m

See “LockR”

See “LockR”
2

5 N·m

2
2 N·m

2X

2X

2X
2X

2X

5X

Voor je veiligheid, de levensduur en prestaties van je fiets is het zeer belangrijk 
dat alle schroefbevestigingen (bouten, schroeven, moeren) met het juiste 
aanhaalmoment zijn vastgezet.

We adviseren je dringend om alle schroefbevestigingen door je dealer met 
een momentsleutel te laten vastzetten. Als je zelf de schroefbevestigingen wilt 
vastzetten, gebruik dan altijd een gekalibreerde momentsleutel!

Aanhaalmomenten
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ONDERHOUD

WAARSCHUWING 

Elk onderdeel van een slecht onderhouden fiets kan breken of slecht 
functioneren waardoor een ongeval kan ontstaan waarbij je zwaar gewond 
of verlamd kunt raken of komen te overlijden.

Regelmatige controles zijn noodzakelijk om de problemen die kunnen 
leiden tot een ongeval vroegtijdig te signaleren. Zie ook het hoofdstuk 
“Veiligheidsinspecties” in je GT Bicycle gebruikershandleiding.

De onderstaande tabel laat alleen aanvullende onderhoudsitems zien. Lees je GT 
gebruikershandleiding voor meer informatie over basisonderhoud aan je fiets. 

Onderdeel Frequentie

Kabelgeleiding - Controleer of bedieningskabels goed 
gemonteerd, niet beschadigd en stevig vastgezet zijn.

Framebescherming - Controleer de verschillende 
framebeschermers op je fiets (onderbuis, balhoofdbuis, 
liggende achtervork, swingarm). Zorg dat ze op de goede 
plek zitten en in goede staat zijn.

Voor de eerste rit

Inspectie op schade - Maak de gehele fiets schoon 
en controleer het frame, de swingarm en demperlink-
constructie op scheuren of schade.

Voor en na elke rit

Controleer aanhaalmomenten - Naast de specifieke 
aanhaalmomenten van andere onderdelen van je fiets, 
moet je alle bouten, schroeven en moeren aandraaien 
met de genoemde aanhaalmomenten in dit supplement.

Na een aantal ritten

Demonteren, schoonmaken, inspecteren, opnieuw 
invetten, vervangen van versleten of beschadigde 
onderdelen bij de volgende constructies:

• DEMPERLINK • DRAAIPUNT-
ASSEN

• FRAME-
DRAAIPUNT 
LAGERS

In natte, modderige, 
stoffige omstandigheden 
elke 25 uur.

In droge omstandigheden 
elke 50 uur.

Vork en demper- Kijk in de gebruikershandleiding van de fabrikant voor onder-
houdsvereisten.
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Gebruik deze pagina om belangrijke informatie over je fiets te noteren (bijvoorbeeld 
onderhoudsgeschiedenis, contactinformatie dealer, instellingen, enz.):

OPMERKINGEN
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