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Technische Noot (NL)
2018 Scalpel SE 2
Tussenruimte voor onderbuis, Fox Performance 34-vork

KP213/BLK
GEEN
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Vereiste cup en lagerschaal onderaan
balhoofdbuis
•

•

2018 Scalpel SE 2 in maat S, L en XL vereist, bij gebruik van
de Fox Performance 34-vork, onderaan de balhoofdbuis cup
KP213/BLK en lagerschaal K35108. Deze onderdelen zijn niet
nodig voor frames in maat M.
KP213/BLK is een 12 mm hoge cup die de benodigde ruimte
creëert tussen de onderbuis en de stelknop/lockout van de Fox
Performance 34 zodat deze elkaar niet raken bij het draaien
van het stuur.
Indien de 2018 Scalpel SE 2 in maat S, L of XL niet standaard is
voorzien van onderste cup KP213/BLK en bovenste lagerschaal
K35108 moet een Cannondale-dealer deze onderdelen volgens
de onderhoudsinstructies monteren.

•

Op dit moment is het gebruik van KP213/BLK en K35108 alleen
noodzakelijk voor de 2018 Scalpel SE 2 in maat S, L en XL met
de Fox Performance 34-vork. Deze onderdelen moeten niet
gemonteerd worden op andere modellen uit 2018.

WAARSCHUWING
Deze informatie is alleen bestemd voor gebruik door geautoriseerde
Cannondale-dealers. Speciale gereedschappen en vaardigheden zijn
vereist. Fietseigenaars mogen de beschreven werkzaamheden niet
uitvoeren. Ernstig letsel en schade kunnen het gevolg zijn.
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K35108

LAGERSCHAAL

Montage
•

Om deze onderdelen te monteren moet u eerst het SI-lager uit
de onderkant van de balhoofdbuis verwijderen. U kunt deze
later weer hergebruiken.

•

Pers het onderste lager in de cup KP213/BLK. Denk eraan om
een laagje smeermiddel aan te brengen op het lager en de cup
(Park Tool: HHP-2). Gebruik de juiste balhoofdadapters om de
cup met lager in de balhoofdbuis te persen.

•

Verwijder de oude 4mm lagerschaal van de vork (Park
Tool:CRP-2) en vervang deze door de nieuwe lagerschaal
K35108 (Park Tool: CRS-15.2).

•

Als het nodig is om de onderste lager later te vervangen, moet
de KP213 / BLK-combinatie van kop en lager moet samen
uit de balhoofdbuis worden gedreven. Gebruik een houten
pen en een hamer. Lokaliseer de plug in de balhoofdbuis aan
de bovenkant van de beker en draai deze gelijkmatig rond
de beker. Het lager kan dan uit de beker worden gehaald
en worden vervangen en de combinatie opnieuw worden
geïnstalleerd.

OPGELET FIETSEIGENAARS - de technische notities van Cannondale zijn
enkel bedoeld ter informatie. U kunt technische notities downloaden
van onze website. Laat de beschreven procedures uitvoeren door een
Cannondale-dealer.
INFO: Schade die het gevolg is van onjuist onderhoud, aanpassingen
of het gebruik van verkeerde onderdelen WORDT NIET gedekt door de
beperkte garantie van Cannondale.

