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Bij	  Cannondale	  is	  de	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  van	  onze	  producten	  zijn	  van	  het	  grootste	  
belang.	  Wij	  bouwen	  fietsen,	  componenten	  en	  onderdelen	  van	  wereldklasse	  voor	  rijders	  
die	  de	  hoogste	  prestatieniveaus	  eisen.	  	  
	  
Tijdens	  normaal	  testen	  hebben	  we	  een	  mogelijk	  veiligheidsprobleem	  vastgesteld	  met	  de	  
OPI-‐buis/-‐stuurpencombinatie	  die	  bij	  bepaalde	  mountainbikes	  wordt	  gebruikt.	  We	  
hebben	  de	  betreffende	  regelgevende	  autoriteiten	  geïnformeerd.	  Hoewel	  er	  geen	  
ongevallen	  of	  letsel	  zijn	  gemeld	  als	  gevolg	  van	  dit	  probleem,	  hebben	  we	  besloten	  dat	  
het	  in	  het	  belang	  van	  onze	  klanten	  is	  om	  een	  vrijwillige	  terugroepactie	  voor	  het	  
onderdeel	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  
Vanaf	  het	  model	  voor	  2011	  tot	  het	  model	  voor	  2015	  heeft	  Cannondale	  OPI-‐buizen	  
gebruikt	  bij	  bepaalde	  mountainbikes.	  Sommige	  OPI-‐buizen	  zijn	  ook	  als	  los	  onderdeel	  
verkocht.	  Tests	  hebben	  uitgewezen	  dat	  de	  aard	  van	  de	  verbinding	  tussen	  de	  basis	  van	  
de	  OPI-‐buis	  en	  de	  bovenkant	  van	  de	  stuurpen	  leidt	  tot	  een	  lagere	  weerstand	  tegen	  
vermoeiing.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  een	  defect	  aan	  de	  vork,	  met	  als	  gevolg	  een	  ernstig	  
ongeval	  of	  letsel.	  Om	  dit	  risico	  te	  verhelpen,	  moeten	  alle	  vorken	  met	  OPI	  worden	  
voorzien	  van	  een	  speciale	  wigset	  die	  de	  schroefdraadverbinding	  tussen	  de	  OPI-‐buis	  en	  
de	  stuurpen	  vergrendelt	  en	  versterkt.	  Deze	  oplossing	  herstelt	  de	  goede	  weerstand	  
tegen	  vermoeiing.	  
	  
U	  kunt	  vaststellen	  dat	  u	  een	  OPI-‐buis	  hebt	  als	  het	  woord	  'OPI'	  op	  de	  bovenkant	  van	  de	  
buis	  is	  afgedrukt.	  U	  moet	  dan	  onmiddellijk	  stoppen	  met	  het	  berijden	  van	  de	  fiets	  en	  
hem	  naar	  de	  dichtstbijzijnde	  geautoriseerde	  Cannondale-‐verkoper	  brengen	  die	  het	  
onderdeel	  gratis	  zal	  vervangen.	  Maak	  een	  telefonische	  afspraak	  en	  u	  bent	  snel	  de	  winkel	  
in	  en	  uit.	  De	  installatie	  van	  het	  nieuwe	  onderdeel	  duurt	  in	  principe	  minder	  dan	  
30	  minuten.	  We	  begrijpen	  dat	  het	  vervelend	  is	  dat	  u	  tijdelijk	  uw	  fiets	  niet	  kunt	  
gebruiken,	  maar	  uw	  veiligheid	  is	  belangrijk	  voor	  ons.	  
	  
Hebt	  u	  vragen,	  neem	  dan	  contact	  op	  met:	  NR.	  INVOEGEN. 
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MELDING VAN TERUGROEPACTIE 
Cannondale-mountainbikes uit 2011 tot 2015 met OPI-stuurbuis (One Piece Integration) 
 
 
 

 
Teruggeroepen product: Deze terugroepactie betreft Cannondale-mountainbikes die zijn geproduceerd tussen 2011 en 2015 

met een linkse voor-vork die is gebouwd met een component die 'OPI-buis' genoemd wordt en een 

'OPI-stuurpen'. 

De OPI-stuurpen wordt teruggeroepen. Deze bevindt zich binnen de hoofdbuis en is niet zichtbaar. De 

linkse vork en de OPI-buis worden NIET teruggeroepen. 

• OPI-buizen hebben het 'OPI'-logo in zwart met een witte streep erboven. OPI-buizen zijn glad en zijn bij 

de fietshoofdbuis afgerond. 

• OPI-buizen hebben geen penbouten, alleen 4 handgreepbouten. 

Aan de hand van bovenstaande afbeelding kunt u de fietsen identificeren die onder de terugroepactie vallen. 

 

Fabrikant / 

importeur / 
Cycling Sports Group Inc., Wilton, Connecticut, VS. 

Gevaar: 
OPI-stuurpennen die onder deze terugroepactie vallen, hebben een kortere weerstand tegen vermoeiing. Dit 

zou op den duur kunnen leiden tot breken van de vorkklemmen of bouten. Als dat gebeurt, kan de berijder de 

controle verliezen, wat tot een ongeval kan leiden. 

Remedie: 

 

Klanten met een fiets met een OPI-buis moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan en 

moeten contact opnemen met de dichtstbijzijnde geautoriseerde Cannondale-fietsverkoper. De 

Cannondale-verkoper inspecteert dan de fiets-OPI-buis en -vork op schade die is opgetreden en rust het 

OPI-stuurpensysteem uit met een versterkingsstuk en nieuwe linkse klembouten. 

U vindt een geautoriseerde Cannondale-verkoper op: www.cannondale.com 
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Uw fiets valt onder deze terugroepactie als deze een 
OPI-stuurbuis heeft. 

http://www.cannondale.com/



