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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

134923 Rev. 1

Betekent een gevaarlijke situatie
die kan leiden tot zware verwondingen of overlijden indien de
waarschuwing wordt

OPMERKING
Geeft aan dat bepaalde veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om
schade te voorkomen.

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding:
Symbool
NG

LI

CR

B-

-2

Naam
NGLI-2 synthetisch vet

GE

Carbon gel

2

Schroefborgingsmiddel van
gemiddelde sterkte

L

Omschrijving
NGLI-2 synthetisch vet gebruiken
Carbon gel (frictiepasta) gebruiken KF115/
Loctite® 242 (blauw) of vergelijkbaar
product gebruiken

LEFTY OCHO
OWNER’S MANUAL SUPPLEMENT

Nederlands

GT supplementen

INHOUD

Deze handleiding is een
supplement dat behoort bij je GT
gebruikershandleiding.

Veiligheidsinformatie..............................2-8

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

Technische informatie......................... 9-24
Onderhoud........................................................25
Vervangingsonderdelen.................. 26-27
Opmerkingen..................................................28

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.

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 serviceen onderhoudswerkzaamheden te
laten verlopen via je geautoriseerde
GT-dealer.

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)

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

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
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
Belangrijke mededeling
over composieten

Inspectie en schade aan
carbon frames/vorken

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

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

Na een ongeval of botsing:
Inspecteer het frame grondig op
schade (zie ook DEEL II, Sectie
D, ”Veiligheidsinspectie” in je GT
gebruikershandleiding.

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

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:

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.

• Een ongebruikelijk of vreemd
gevoel in het frame
• Carbon dat zacht aanvoelt of van
vorm is veranderd
• Kraken of andere onverklaarbare
geluiden

We verzoeken je dringend om
DEEL II, Sectie D, ”Veiligheidsinspecties” van de GT gebruikershandleiding door te lezen
VOORDAT je gaat fietsen.

• Zichtbare scheuren of een witte,
melkachtige kleur aan het oppervlak 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.

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

134930 Rev 1.
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Onderhoud

Gebruiksdoel
H et gebruiksdoel van
alle modellen is ASTM
GEBRUIKSKLASSE 5
Downhill

WAARSCHUWING
Dit supplement kan procedures
bevatten die meer vergen dan
algemene technische vaardigheden.
Er kunnen speciale gereedschappen, 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.

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.

134930 Rev 1.

Om het risico te minimaliseren,
adviseren we fietseigenaren
dringend om alle technische
werkzaamheden te laten
uitvoeren door een geautoriseerde GT-dealer.
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Gravity, freeriding & downhill-rijden
WAARSCHUWING
RAVITY, FREERIDING EN ANDERE VORMEN VAN ’EXTREEM RIJDEN’ ZIJN ZEER
GEVAARLIJK. JE KUNT ZWAARGEWOND OF VERLAMD RAKEN OF KOMEN TE
OVERLIJDEN BIJ EEN ONGEVAL.
Gravity, Freeriding, jumping, hucking, dirt jumping, mountaincross, downhill, slalom,
slopestyle, urban, street riding of andere opkomende vormen van extreem of hardcore
mountainbiken zijn intrinsiek gevaarlijk en kunnen leiden tot zware ongevallen. Draag alle
mogelijke veiligheidsuitrusting en zorg ervoor dat je fiets in uitstekende conditie is. Volg de
instructies en waarschuwingen die hieronder worden genoemd. Onderstaande maatregelen
zullen de risico’s verminderen, maar de intrinsieke gevaren niet elimineren. Zelfs met
de modernste veiligheidsuitrusting kun je zwaargewond of verlamd raken of komen te
overlijden. Als je deze risico’s niet wenst te aanvaarden, neem dan geen deel aan dit soort
activiteiten.
Fundamentele risico’s
Freeriding, jumping, hucking, dirt jumping, mountaincross, downhill, slalom, slopestyle, urban
of street riding. Waar je ook kijkt, van Mountain Dew® commercials tot de X-Games® of de
Red Bull®Rampage, rijders maken enorme sprongen en vliegen huizenhoog door de lucht.
Het ziet er natuurlijk geweldig uit.
Maar wat de video’s, fietsmagazines en advertenties niet altijd vertellen, is dat deze vormen
van extreem rijden een enorme hoeveelheid vaardigheden vergt. Sommige van de rijders die
je ziet zijn goedbetaalde professionals die geleidelijk hun vaardigheden hebben opgebouwd
door eindeloze trainingen en die hun portie hechtingen, hersenschuddingen en gebroken
botten (en gebroken fietsen) al wel hebben gehad. Anderen zijn waaghalzen die de risico’s
accepteren of negeren. Hoe zou jij het vinden als mensen zeggen dat je niet goed bij je hoofd
bent of slecht kunt oordelen omdat je hetgeen wat je ziet in de media kopieert zonder na te
denken over de risico’s?
De gevolgen zijn niet te overzien als je een fout maakt. Als je te laat realiseert dat je de
uitdaging niet aankunt, dan loop je een groot risico op zware verwondingen - of nog erger overlijden of verlamd raken. Kortom, extreem rijden draagt een hoge mate van fundamenteel
risico in zich en jij draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hoe je rijdt en welke
risico’s je bereid bent te nemen. Wil je deze aanzienlijke risico’s vermijden? Rij dan niet op
deze manier.
Productbeperkingen
Afgezien van rijdersfouten, betekent hardcore rijden ook een enorme aanslag op je materiaal.
Hoewel wij onze fietsen bouwen en testen om ze zo robuust mogelijk te maken, kunnen we
op geen enkele manier garanderen dat ze jouw ongecontroleerde sprong van twee meter
hoogte overleven. Om te beginnen is er geen industriestandaard voor het maken van
sprongen. De vele variabelen zoals afsprong, landing, snelheid, techniek van de rijder, enzovoort, zijn uniek. Het oordeel (of het gebrek daaraan) of de dwaasheid van de rijder die
wellicht op een GT-fiets rijdt, is niet volledig te voorspellen en daarom is het totaal onmogelijk
om te voorzien of iemands materiaal het zal overleven.
Lees verder op de volgende pagina...

134930 Rev 1.
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Vervolg van de vorige pagina...
En laten we nog iets duidelijk maken. Het kopen van een freeride-bike maak je niet
ineens een betere rijder. Verwar de ingebouwde mogelijkheden van de uitrusting niet
met je eigen vaardigheden die je moet aanleren en regelmatig moet trainen
Je fiets en alle onderdelen in goede conditie houden is cruciaal en het is aan jou om
je materiaal te onderhouden en te inspecteren. En zelfs dan zal je mooie machine het
niet eeuwig uithouden.
Dat geldt voor alles en zeker voor fietsen en onderdelen die gebouwd zijn om zo min
mogelijk te wegen en vervolgens zwaar worden gebruikt. GT-frames hebben een
garantie, maar die geldt alleen voor materiaal- of productiefouten. (zie de GT beperkte
garantie elders in deze handleiding). De garantie betekent niet dat de frames eindeloos
meegaan. Dat doen ze namelijk niet. En de garantie betekent al helemaal niet dat de
fiets jou op enige manier kan beschermen tegen ongevallen of verwondingen.
Het gebruik van beschermende uitrusting
GT heeft altijd aangedrongen op het gebruik van helmen. Toen het meer riskante,
extreme downhill en freeriding onderdeel van de sport werd, hebben we openlijk
gecommuniceerd over de risico’s die hier ook in deze freeride-waarschuwing
staat. Een redelijk recente ontwikkeling zijn de nek-braces die ontworpen zijn voor
mountainbiken en motorcrossen. Deze braces worden tussen de schouders en de helm
geplaatst om het risico van nekletsel, verlamming of dwarslaesies te verminderen. Zoals
de fabrikanten echter duidelijk vermelden, deze braces kunnen niet alle verwondingen
voorkomen. We dringen er zeer sterk op aan dat rijders, en zeker de rijders die
uitdagend en risicovol rijden, de mogelijkheden onderzoeken en het gebruik van
beschermende nek-braces overwegen (Kijk bijvoorbeeld eens op http://www.leat-brace.
com). Een beschermende neksteun kan je leven redden of voorkomen dat je in een
rolstoel belandt.
Samenvatting
Als je hardcore wilt rijden, denk er dan goed over na. Draag altijd een full-face helm,
geavanceerde nek-braces, body-protectors, vingerhandschoenen en beschermende
kleding. Kies een bike die geschikt is voor jou, voor de manier waarop je rijdt en
het terrein waarop je rijdt. Controleer altijd op mogelijke materiaalproblemen of
materiaalmoeheid. (Je dealer kan je met deze zaken helpen). Lees DEEL II, SECTIE B,
HET RIJDEN OP EEN MOUNTAINBIKE En het allerbelangrijkste: ken je eigen grenzen.
Oefen vaak. Hou de controle en verleg heel voorzichtig en met kleine stapjes je grenzen,
maar ga niet over de limiet.
Als je deze waarschuwing negeert kun je zwaar gewond of verlamd raken of komen te
overlijden.

134930 Rev 1.
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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.

Vanaf onderzijde
balhoofdbuis

Maximum
vorklengte

Naar midden
van de vooras

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.

134930 Rev 1.

6

Nederlands

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 frameontwerp 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.

134930 Rev 1.
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Achterdempers

Minimum insteek zadelpen

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

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

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.

Laat je demper of vork monteren
door een professionele fietsmonteur.
Het rijden met de verkeerde
demper kan het frame beschadigen. Je kunt daardoor zwaar ten
val komen.

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

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

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

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.

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.

134930 Rev 1.

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

Specificaties

Wielmaat
Veerweg achter
Balhoofdbuis

Fury 27.5 in

Fury 29 in

200 mm

190 mm

1,5 inch met specifieke Fury cups.
Boven: 1-1/8 in (41,1 mm buitendiam.),
Onder: 1-1/8 in (41,1 mm buitendiam.)

Balhoofdset
Bottom Bracket: Type/breedte

BSA / 83 mm

Voorderailleur

NVT

Zadelpen: Diameter/klem

31.6 mm / 34.9 mm

Min. insteek zadepen

100 mm

Bandemaat x max. breedte
(gemeten)
Max. vorklengte
Achterdemper Oog-tot-oog /
Slaglengte / Breedte van bussen

29 in x 2.5 in

595 mm

600 mm

225 mm / 75 mm / 37.6 mm x 8 mm

Sag (gemeten aan de demper)

17,1 mm
voorgeschreven

17,5 mm
voorgeschreven

/ 20,6 mm
maximum

/ 20,8 mm
maximum

Tussentandwiel geïntegreerd in
chainstay met ISCG 05

Kettinggeleider
Achterrem: bevestiging / min/max
schijfdiameter

Post Mount / 203 mm Shimano, 200
mm SRAM

Achteras: Type/lengte

Fury Specifiek TA / 148 x 12 mm

Gebruiksdoel

ASTM GEBRUIKSKLASSE 5, Downhill

Max. gewichtslimiet Totaal
(rijder+alle uitrusting)

134930 Rev 1.

27.5 in x 2.6 in

305 lbs / 138 kg
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C

P

H

UP

B

O
D

G

L(+)

A

J

K

E

M

GROUND

F
Afmetingen = millimeters

Geometrie - Fury 27.5
Framemaat
Oriëntatie Flip Chip

S

M

L

hi

Lo

hi

Lo

hi

Lo

D

Zitbuislengte

420

420

420

420

440

440

C

Bovenbuis horizontaal

557

557

593

593

620

620

A

Balhoofdhoek

62.5°

62°

62.5°

62°

62.5°

62°

B

Zitbuishoek

74.9°

74.5°

74.9°

74.5°

74.9°

74.5°

G

Standover-hoogte

700

700

720

720

740

740

H

Balhoofdbuislengte

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

F

Wielbasis

1221

1221

1259

1259

1284

1284

M

Front Center

786

786

824

824

849

849

E

Lengte liggende
achtervork

437

440

437

440

437

440

21.99

28

21.99

28

21.99

28

L(+)

Bottom bracket drop

K

Bottom bracket
hoogte

354

448

354

448

354

448

J

Vorksprong

32

32

32

32

32

32

O

Stack

612.2

615.7

612

612.7

611.9

615.7

P

Reach

412.2

407

450

445

475

470

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
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C

P

H

UP

B

O
D
L(+)

G

J

K

E

A

M

GROUND

F
Afmetingen = millimeters

Geometrie - Fury 29
Framemaat
Oriëntatie Flip Chip

S

M

L

hi

Lo

hi

Lo

hi

Lo

D

Zitbuislengte

420

420

420

420

440

440

C

Bovenbuis horizontaal

557

557

595

595

620

620

A

Balhoofdhoek

62.5°

62°

62.5°

62°

62.5°

62°

B

Zitbuishoek

74.9°

74.5°

74.9°

74.5°

74.9°

74.5°

G

Standover-hoogte

700

700

720

720

740

740

H

Balhoofdbuislengte

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

F

Wielbasis

1218.92

1222.36

1256.92

1260.36

1281.92

1285.36

M

Front Center

788

788.04

826

826.03

851

851.03

E

Lengte liggende
achtervork

431

434.5

431

434.5

431

434.5

Bottom bracket drop

3.32

10

3.21

10

3.14

10

K

Bottom bracket
hoogte

335

448

355

448

335

448

J

Vorksprong

52

52

52

52

52

52

O

Stack

612

616

612

616

612

616

P

Reach

412

407

450

445

475

470

L(+)

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

134930 Rev 1.
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Volgorde aanhaalmomenten / Frame-assemblage
Bij het assembleren van het frame moet de volgende werkvolgorde worden
aangehouden:
1. Verbind de Shock Link met het frame
2. Verbind de liggende achtervork met het frame door montage
van het hoofddraaipunt en tussentandwiel
3. Verbind de staande achtervork aan de Shock Link
4. Verbind de staande achtervork aan de liggende achtervork
5. Montage afronden met het vastdraaien van alle
schroefverbindingen en definitieve aanhaalmomenten in dezelfde volgorde
(1,2,3,4,5):
2

5 N·m

5
1

3

3
3-5 N·m

5 N·m

1

1 N·m

4
Identificatie onderdelen
1. Horst Link bouten - 6 Nm
2. Draaipuntbouten tussen staande
achtervork en demperlink - 6 Nm
3. As hoofddraaipunt (2x) - 1 Nm
4. Hoofddraaipunt wigbouten - 5 Nm
5. Draaipuntbouten tussen demperlink en frame - 8 Nm
134930 Rev 1.

5 N·m
1 N·m

4

OPMERKING: Schuif de inbussleutels volledig in de bouten
en moeren om schade te voorkomen tijdens het aandraaien.
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Link / Lagers
Identificatie onderdelen
1. Link
2. Bolhoedvormige
spacers (2x)
3. Voorste lager (2x)
4. Centrale lager (2x)
5. Achterste lager (2x)

3
2

4

1

5

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.
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Link / Frame

NG

4

2
LI-

5

NG

LI-2

2
1
5
3

Identificatie onderdelen
1. Link
2. Bolhoedvormige
spacers (2x)
3. Demperbout met
opstaande rand
4. Demperbout, klein
5. Lagerkap (2x)

2
8 N·m

Montage
1. Vet de bolhoedvormige spacers (2) in en monteer ze in de centrale lagers van
de demperlink.
2. Lijn de centrale lagers van de link uit met de opening in het frame.
3. Schuif de lagerkap met de gladde kant naar buiten op de demperbout.
4. Een klein beetje vet aanbrengen op de buitenzijde van de demperbout (3) en
de bout vanaf de niet-aangedreven kant door de opening schuiven.
5. Draai de demperbouten aan met het voorgeschreven aanhaalmoment.

134930 Rev 1.
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Link / Staande achtervork

NG

LI-2

1

= 3, 4, 5
4

3

5

2
6 N·m

4
5

Identificatie onderdelen
1. Link
2. Staande achtervork
3. Binnenste spacer (2x)
4. Buitenste spacer (2x)
5. Draaipunt-as (2x)

2

2
6 N·m

Montage

1. Vet de buitenzijde van de kogellagers licht in. Daardoor blijven de spacers
tijdelijk op hun plek zitten totdat de bout gemonteerd is.
2. Plaats de binnenste spacers (3) met de platte zijde naar de lagers toe.
3. Plaats de buitenste spacers (4) aan de buitenzijde van de lagers.
4. Lijn de staande achtervork (2) uit en plaats de draaipunt-assen (5).
5. Draai de draaipunt-assen vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
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Staande/liggende achtervork

NG

LI-2

= 3, 4, 5
1

2

4

6 N·m

2

2

6 N·m

Identificatie onderdelen
1. Staande achtervork
2. Liggende achtervork
3. Spacer (4x)
4. Draaipunt-as (2x)
4

4

4

4

Montage

1. Vet de buitenzijde van de kogellagers licht in. Daardoor blijven de spacers
tijdelijk op hun plek zitten totdat de bout gemonteerd is.
2. Plaats de binnenste spacers (3) met de platte zijde naar de lagers toe.
3. Lijn de liggende achtervork (1) uit met de staande achtervork (2) en monteer
de draaipunt-assen (4).
4. Draai de draaipunt-assen vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
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Hoofddraaipunt liggende achtervork

N

G

N

G

N

LI

G

-2

LI

LI

-2

3

-2

4 6 N·m

1
4

3

1 N·m

2

1 N·m

6

6 N·m

2

5

3-5 N·m

Identificatie onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Draaipunt-schacht
Schacht-uiteinde
Wig
Wigbout
Constructie tussentandwiel
Moer tussentandwiel

Montage
1. Schoonmaken en invetten: schuif de draaipunt-schacht (1) vanaf de niet-aangedreven zijde door het frame en draai vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
2. Schuif het schachtuiteinde (2) in de liggende achtervork en monteer tegelijkertijd de tussentandwiel-constructie. Draai de moer (6) aan. Monteer het
schacht-uiteinde met het tussentandwiel op de draaipunt-schacht en draai
het geheel vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
3. De wiggen schoonmaken en invetten, inclusief de schroefdraad. Schuif de
wiggen in het uiteinden van de draaipuntschacht. Vastdraaien met het
voorgeschreven aanhaalmoment.

134930 Rev 1.
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Tussentandwiel
1

2B

2A

3A

3B

Afstelmethode
1. Verwijder de M6-bout uit de expander-wig.
2. Draai een M8 x 1 bout (minimaal 25 mm lang) in de schroefdraad van de
expander-wig en draai met de klok mee om de wig te verwijderen.
3. Gebruik een M8 inbussleutel om de positie van het tussentandwiel zijdelings
te bewegen. Lijn het tussentandwiel zodanig uit dat hij 1-2 mm naar binnen
staat ten opzichte van het kettingblad.
OPMERKING: Mogelijk moet het
Lorem
tussentandwiel worden
omge-ipsum
draaid om de juiste uitlijning
ten opzichte van het tandwiel te
krijgen.
Meestal zit het tussentandwiel bij
SRAM-aandrijvingen in positie A,
terwijl bij Shimano-aandrijvingen
positie B gebruikelijk is.

134930 Rev 1.
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Nederlands

4. Houd de moer aan de achterzijde
van het tussentandwiel tegen
met een 18 mm conussleutel als
de expander-wig opnieuw wordt
gemonteerd met de M6 bout.
Vergeet niet de expander-wig
goed in te vetten.

4

Kettinggeleider
Afstelmethode:
1.

Schakel naar het kleinste tandwiel op
de cassette.

2. Lijn de ketting zodanig uit dat aan de
aangedreven kant de ketting tussen
de 0 en 1 mm langs binnenzijde van
de kettinggeleider loopt.
3. Draai de bevestigingsbouten van de
kettinggeleider vast met 3 Nm.
4. Schakel door alle versnellingen en
controleer of de ketting niet of nauwelijks aanloopt tegen de kettinggeleider
als de ketting op het kleinste tandwiel
van de cassette staat.
OPMERKINGEN:
•

Het is geen probleem als de ketting
tegen de geleider loopt als deze
op de grotere tandwielen van de
cassette staat.

•

De aandrijflijn zal het beste werken
met een 7-speed cassette. 10-speed
cassettes zullen wel werken, maar
dan zal de ketting op 8e, 9e en 10e
versnelling tegen de kettinggeleider
lopen. Dit is geen probleem.

134930 Rev 1.
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Flip Chip in demper

1
N

G

N

G

LI

-2

3

LI

-2

3
2
Identificatie onderdelen
1. Demperbout
2. Demperbout
3. Flip Chip (2x)

UP

2
8 N·m

Veranderen van de Flip Chip in de achterdemper
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 bevestigingsbouten van de demper.
4. Keer de oriëntatie van de Flip Chip om in de frame-openingen. Maak de Flip
Chips en de frame-openingen schoon vóór hermontage van de demper. Zie
inzet.
5. Monteer de demperbouten en draai ze vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
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Flip Chip in achtervork

NG

LI-2

10-

= 1, 2,

10+

2

6

5

6 N·m

1

10+

7

3

2
1 N·m

2
4

10+

+ 10 mm aanpassing
RESULTAAT

27.5

29

434.5 mm

440 mm

450 mm

444.3 mm

De Flip Chip in de liggende achtervork verandert de effectieve lengte van de
liggende achtervork door de positie van de achteras te veranderen. Voordat
de Flip Chips worden omgedraaid, eerst de chips en de frame-openingen
schoonmaken en licht invetten. Zet de boutjes vast. Niet te hard aandraaien!
Let erop dat de positie van de achterrembevestiging moet worden aangepast
en moet corresponderen met de positie van de Flip Chip.
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Optimalisatie kabelgeleiding
Set-Up:
De lengte van de onderstaande kabelsectie (in blauw) tussen de getoonde
kabelstopper (2) op de onderbuis en de kabelbinder op de liggende achtervork
(3) moet tussen de 460 mm en 480 mm lang zijn op alle framematen. Dit zorgt
ervoor dat de kabels niet te kort zijn als de fiets volledig inveert, maar ook dat ze
niet te lang zijn en naar buiten zouden buigen richting de cranks. De kabel moet
door de kabelgeleider (1) op het bottom bracket lopen.
2

1

460 - 480mm
3
2

1

460 - 480mm
3

134930 Rev 1.
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Kabeloverschot bij
volledig inveren
(beide zijden)

WAARSCHUWING
Controleer de kabelloop vóór elke rit. De kabels aan beide zijden van de fiets
(achterremleiding (niet-aangedreven kant) en de achterderailleur (aangedreven
kant) moeten:
• Tussen de 460-480 mm lang zijn (zie vorige pagina).
• Stevig vastzitten bij de kabelstopper op de onderbuis, door de kabelgeleider
op het BB lopen, en stevig worden vastgezet met kabelbinders op de geleiders
op de liggende achtervork om te voorkomen dat de kabels los schieten. Niet
onder de onderste demperbevestiging doorlopen. Zie vorige pagina.
• Lang genoeg zijn zodat de demper zonder problemen volledig kan inveren.
De bovenstaande foto toont de hoeveelheid kabelspeling bij volledig
ingedrukte vering (bottom-out).
Als je deze waarschuwing negeert kun je zwaar gewond of verlamd raken of
komen te overlijden bij een ongeval.
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Balhoofdbuis
2

NGLI-2

5
1
6

7

4
I-2

NGL

3

Identificatie onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balhoofdbuis
Bovenste balhoofdcup
Onderste balhoofdcup
Kabelgeleider onderbuis
Stootrubber links
Stootrubber rechts
Schroeven (6x)

WAARSCHUWING
De gemonteerde balhoofdcups moeten overeenkomen
met de setup van de 27.5 of 29 inch frameset. Let op
de markeringen op de cups. Corresponderende balhoofdcups en frametypes niet onderling verwisselen!
Laat de balhoofdcups verwijderen en monteren door een
professionele fietsmonteur.
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ONDERHOUD
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.

Inspectie vóór de rit
Voor elke rit.

Zie pagina 22 en 23!!

Inspectie op schade - Maak de gehele fiets schoon
en controleer het frame, de swingarm en demperlinkconstructie 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.

Voor elke rit

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

• DRAAIPUNTASSEN

• FRAMEDRAAIPUNT
LAGERS

Teveel slijtage en schade
kan snel opdoemen
tijdens downhill en
agressieve rijomstandigheden. Inspecteer deze
constructies voor elke rit.

Vork en demper- Kijk in de gebruikershandleiding van de fabrikant voor onderhoudsvereisten.

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.
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VERVANGINGSONDERDELEN

C

A
Q
48

51

D

2

K

23

5 N·m

49

I

B

3

E
38

B

2
57

C

46

8 N·m

C

10 N·m

12

56

G

59

6 N·m

Direct Mount

F

58

6N

2

57
13

2
8 N·m

Standard Mount

J

13

H

25

C
62

26

R

45
11

10
2
49

52

C

10
10

11

10 52
49

C

2

B
C

B

ID

Part
Number

Description

A

K91089

B
C
D

6 N·m

6

27.5

29

ID

Part
Number

Description

Fury Suspension Link
27.5/29

✔

✔

G

K33039

K36189

Fury Pivot CS SS Link Brgs

✔

✔

H

K36199

Fury Pivot Hardware

✔

✔

I

K31049

ISO Shimano 203 mm
Brake Mount

✔

✔

J

E

K31059

SRAM 200 mm
Brake Mount

✔

✔

F

K33029

Derailleur Hanger TA DM
SS 071

✔

✔
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27.5

29

Derailleur Hanger TA ST
SS 072

✔

✔

K91109

Fury Idler Guide

✔

✔

K83009

Fury 148x12 Thru Axle

✔

✔

K34189

Fury Chainstay Protector

✔

✔

K

K34199

Fury Seatstay Protector

✔

✔

R

K91099

Dropout Thru Axle Flip
Chips

✔

✔

Nederlands

L

ZERO STACK OPTIONS
UPPER 27.5/29
0 mm
Offset

31

3.5 mm
Offset

28

S

LOWER 27.5

NGLI-2

6 N·m
59

32

3.5 mm
Offset

29

55

15

55

40

0 mm
Offset

M

3.5 mm
Offset
14
24

B

16

34

C

51

3-5 N·m
53

Q

60

18
34 42

47
61

50

6

1 N·m
17

15

6 N·m

59

2

61 47 60

O

U

30

N
21

39

M

33

P

44

51
42

T

LOWER 29

B

1 N·m

0 mm
Offset

8 N·m

19

20

NGLI-2

Q

21

C

22

12T

Main Pivot Assembly - Exploded View

13T
14T

6 N·m

1 N·m

3-5 N·m

Part Number

Description

L

K34119

Fury Top Tube Fork Bumper Plates

M

K32039

ID

N

O

1 N·m

15T

6 N·m

29

ID

Part Number

Description

✔

✔

P

K34179

Fury Cable Guides DT ST

✔

✔

Q

K36209

K2202912

Idler Cog with Bearing 12T

✔

✔

K2202913

Idler Cog with Bearing 13T

✔

✔

K2202914

Idler Cog with Bearing 14T

✔

✔

K2202915

Idler Cog with Bearing 15T

✔

✔

K22039

GT ISCG Mount 2 Bolt

✔

✔
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27.5

27

27.5

29

Fury Downtube Protector

✔

✔

Fury Shock Mount Hardware

✔

✔

S,T K3504927

Headset Cups 0mm and
3.5mm Offsets 27.5

✔

T,U K3504929

Headset Cups 0mm and
3.5mm Offsets 29

✔
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OPMERKINGEN
Gebruik deze pagina om belangrijke informatie over je fiets te noteren (bijvoorbeeld
onderhoudsgeschiedenis, contactinformatie dealer, instellingen, enz.):
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GT USA
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Cycling Sports Group, Inc.
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1-800-726-BIKE (2453)
www.gtbicycles.com
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WAARSCHUWING
LEES DIT SUPPLEMENT EN JE GT
GEBRUIKERSHANDLEIDING. Beide bevatten
belangrijke veiligheidsinformatie. Bewaar
beide documenten voor toekomstige
naslag.

