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DansK FunKtionsprincippet For VcLs post 2.0
Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, 
frembringer via sadlen bøjningsmomenter i de to bladfjeder-
elementer. Det fører til, at sadlen sænkes på en cirkelbane. 
Sadelpindens to led gør det muligt, at sadlens hældning for-
bliver næsten konstant.

inDen Du Kører Første gang – ForsKriFtsmæs-
sig brug – genereLLe monteringshenVisninger
Sadelpinden er fortrinsvis udviklet til brug på tjærede eller 
på anden måde befæstede veje og gader og kun til let terræn 
som mark-, skov og engveje. Sadelpinden er ikke egnet til 
svært terræn med stenede områder, spring og trickkørsel. 
Fare for uheld!

Derfor egner VCLS Post 2.0 sig til montering og brug på lan-
devejscykler, crossbikes, trekkingcykler og mountainbikes 
uden bagstiveraffjedring, såkaldte hardtails.

En montering i cykler med bagstiveraffjedring (Full Sus-
pension Bikes)er ikke hensigtsmæssig og kan have negativ 
indflydelse på køreforholdene.

Den maksimalt tilladte vægt (rytter inkl. beklædning og ba-
gage, f.eks. rygsæk) er på 100 kg.

Sadelpinden kan kun monteres i runde sæderør. Sæderørets 
indvendige diameter skal svare nøjagtigt til sadelpindens 
diameter. VCLS Post 2.0 fås med en nominel diameter på 
27,2 mm, 30,9 mm og 31,6 mm.

Hvis rammen og pinden har forskellige mål, kan 
det medføre, at sadelpinden svigter og således 

føre til et uheld med fare for tilskadekomst.

Monteringen af en VCLS Post 2.0 27,2 mm i en ramme med 
en større diameter vha. en afstandsmuffe er generelt til-
ladt. Vær opmærksom på, at afstandsmuffen har en længde 
på mindst 85 mm og er uden grater indvendigt og udven-
digt. Vær også opmærksom på pasningen. Også med en 
afstandsmuffe må sadelpinden ikke have spillerum og den 
skal kunne skubbes sugende ind.

Allerede en indvendig diameter i sæderøret, som kun er 
nogle få tiendedele af en millimeter for stor, kan føre til at, 
sadelpinden bliver forskubbet under kørslen. For stærkt 
fastspændte skruer, som forsøg på at udligne diameterdif-
ferencen, kan føre til, at sæderøret, rammen og/eller sadel-
pinden svigter.

monterings-, inDstiLLings- og pLeje-
VejLeDning VcLs post 2.0

VeLKomst og genereL besKriVeLse
Mange tak for at du har bestemt dig for den revolutionære 
VCLS Post 2.0. Denne sadelpind er udviklet for at øge kom-
forten på ikke-affjedrede cykler (landevejscykel, mountain-
bike hardtail, crosscykel) og dermed aflaste rytteren. 

Ved hjælp af to parallelle bladfjedre yder sadelpinden under 
belastning en op til 15 mm større fjedervandring og således 
betydelig mere komfort end en almindelig sadelpind af car-
bon eller andre kompositkunststoffer. Funktionsprincippet 
parallelogram forhindrer, at sadlen kommer til at hælde for 
meget bagud. Elasticitetsretningen svarer eksakt til den 
retning, fra hvilken stødene fra vejen indvirker på rytteren. 

Af den grund reagerer sadelpinden meget følsomt. Sadelpin-
den er udviklet til brug på sportscykler og skal og kan ikke 
erstatte en fuld affjedring.

I denne vejledning har vi samlet de henvisninger vedr. ind-
stilling, pleje og montering, som er vigtige for dig. Hvis du 
har købt VCLS Post 2.0 separat, skal du være opmærksom 
på, at den første montering kræver fingerfærdighed og erfa-
ring og at du skal være i besiddelse af det nødvendige spe-
cialværktøj og de specielle hjælpemidler.

Denne vejledning kan ikke forsyne dig med den viden, en 
cykelmekaniker har.

Opbevar venligst vejledningen til senere brug og videregiv 
den til alle, som bruger din VCLS Post 2.0. 

Henvend dig venligst til Canyon Bicycles, hvis du har 
spørgsmål.

Rigtig god tur og god fornøjelse med at cykle ønsker 
teamet fra Canyon Bicycles GmbH
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En for lille diameter i sæderøret samt skarpe kanter eller 
grater kan beskadige sadelpinden.

Sæderøret skal ved monteringen være fri for fedt og smø-
remidler. Der skal altid bruges carbon-montagepasta på 
sadelpind og i rammens sæderør.

! Anvend altid carbon-montagepasta. Uden brug af 
carbon-montagepasta kan sadelpinden glide ned i 

sæderøret.

Sadelpindens minimale og maksimale indstiksdybde er på-
trykt VCLS Post 2.0. Disse værdier skal altid overholdes.

Vær venligst opmærksom på, at cykelproducenten eventuelt 
foreskriver en længere indstiksdybde end den som minimum 
påtrykte. Se venligst efter i betjeningsvejledningen til din 
cykel.

Rammeproducentens angivelser vedr. tilspændingsmoment 
finder du som regel på sadelpindsklemmen eller i den ge-
nerelle betjeningsvejledning til cyklen. Det for sadelpinden 
maksimalt tålelige tilspændingsmoment er på: 7 Nm.

De påtrykte tilspændingsmomenter på alle skruer på selve 
sadelpinden skal overholdes. Hvis værdierne for de kompo-
nenter, som samles (ramme – sadelpind), er forskellige, er 
den mindste bestemmende. Anvend altid en momentnøgle 
ved monteringen.

Sadelpindens standardversion er beregnet til kombination 
med sadler, som har et rundt sadelstel af stål eller titan med 
en 7 mm diameter.

Til sadler med ovalt stel skal de to ydre sadel-klemdele ud-
skiftes med passende original-tilbehør.

Bestil i givet fald disse dele hos Canyon Bicycle GmbH.

Udskift for din egen sikkerheds skyld sadelpinden 
efter en belastning fra stød f.eks. et uheld eller 

styrt.

Hvis din sadelpind knirker eller giver knagelyde fra 
sig eller fremviser udvendige skader som kærve, 

revner, buler, misfarvninger etc., bør du ikke køre med den 
længere. Henvend dig til Canyon Bicycles og få dem til at 
efterse pinden og i givet fald udskifte delene. 

Beskadigede dele må under ingen omstændighe-
der benyttes længere. Brug ikke sadelpinden, før 

den er blevet udskiftet med en ny.

 Overhold sadelpindens påtrykte minimale og mak-
simale indstiksdybde.

De to bladfjederelementer er – set i kørselsretningen – mar-
keret med „front“ og „back“ for for og bag. Overhold place-
ringen. v
Læg bladfjedrene med den flade side mod hinanden.

Stik derefter sadel-inderklemmerne med sadelholderen 
(længdenoter) opad ind i ledbøsningerne.

Formontering aF saDeLpinD u
(A) Sadel-yderklemmer(V/H)
(A) Sadel-inderklemmer(V/H)
(C) Sadel-klemskruer
(D) Bladfjeder bag „back“ 
(E) Bladfjeder for „front“ 
(F) Fastgørelsesskrue med skive

(a)
(b)

(c)

(D)

(e)

(F)

u

v
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 Sæt derefter sadlen på fastklemningen. Vær ved mon-
teringen opmærksom på sadlens begrænsede klemområde, 
som typisk er kendetegnet med en påtrykt skala eller med 
en stopmarkering. Overskrid aldrig disse limiterende mar-
keringer.

 Sadlen monteres derefter med sadel-yderklemmerne og 
de to klemskruer i dimension M5 x 50 mm i de to sadelklem-
mer.

Sørg for, at yderklemmerne peger i samme retning som in-
derklemmerne. Det vil sige, at klemmerne skal være anbragt 
kongruent. 

Sæt begge sadelklemskruer i og skru dem en til to omdrej-
ninger i.

Klemmerne skal ligge glat til mod sadelstellet. Hvis sadel-
stellet ikke passer til klemmerne, f.eks. fordi det er ovalt, må 
du ikke anvende vold.

Bestil i stedet for specielle klemmer hos Canyon Bicycles 
GmbH.

Skru begge skruer jævnt fast, så at klemmerne ligger til og 
sadlen er fastgjort, så den kan indstilles yderligere.

Skru de to sadelklemskruer fast med et tilspændingsmo-
ment mellem 4 og 5 Nm. Overskrid ikke det maksimale til-
spændingsmoment på 5 Nm. 

inDstiLLing aF siDDeposition 
For at finde den rigtige siddeposition sættes sadelpinden i 
rammen. 

Kontroller i forvejen, at rammens sæderør er fri for skarpe 
kanter og grater. Fjern i givet fald forsigtigt grater i klemom-
rådet med finkornet sandpapir. 

Desuden skal rammens sæderør være fri for smøremiddel 
og rent.

Rens sæderøret med en opsugende (bomulds-)klud. Fast-
siddende fedtrester fjernes med sprit. Anvend aldrig skrap-
pe rengøringsmidler, f.eks. acetone.

Vær opmærksom på revner, ridser, materialedefor-
meringer eller – misfarvninger, når du pudser cyk-

len. Spørg Canyon Bicycles, hvis du er i tvivl. Få omgående 
beskadigede komponenter udskiftet.

Sadelpinden skal kunne sættes sugende ind i rammen. Sa-
delpinden må ikke have spillerum i sæderøret og heller ikke 
være svær at skubbe ind i røret.

Henvend dig til Canyon Bicycles, hvis du er i tvivl om pasnin-
gen sadelpind-sadelrør.

Skru kun sadelpindsspændebåndet så meget fast, at pinden 
ikke forskubber sig af sig selv under de følgende monte-
ringsskridt.  

! Skruerne bliver skruet helt fast, når indstillingen 
er afsluttet. Inden da må du ikke sætte dig op på 

sadlen og ikke køre.
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inDstiLLing aF saDeLhæLDning 
De fleste cyklister kan bedst lide at køre med en vandret sa-
deloverkant, hhv. en sadeloverkant, som hælder lidt ned ad i 
forkanten. Derfor skulle du starte med den position. 

Den indstillede sadelhældning kan du se på hældningsmar-
keringen på sadelpinden. 

Sadelpinden skal afmonteres, hvis du vil indstille sadelhæld-
ningen. Løsn fastgøringsskruerne en til to omdrejninger.

Forskyd bladfjedrene i forhold til hinanden. Vær i den for-
bindelse opmærksom på, hvorledes markeringen på pinden 
ændrer sig. Hvis det forreste område glider nedad, sænkes 
sadelspidsen længere ned. Selv små ændringer i markerin-
gen har stor indflydelse på sadlens hældning.

 For at fiksere sadelhældningen, skal du skrue fastgø-
ringsskruen så meget i, at der opstår lidt friktion mellem 
bladfjedrene. 

Husk altid at bruge spændeskiven under skruen! Sæt igen 
sadelpinden i sæderøret på rammen og kontroller sadel-
hældningen ((G) hældningsmarkering).

Hvis den passer, tager du pinden ud og skruer fastgørings-
skruen fast med en momentnøgle og 6 til 7 Nm. Overskrid 
aldrig tilspændingsmomentet på 7 Nm.

 VCLS Post 2.0 må ikke anvendes uden fastgø-
ringsskruen. Overhold tilspændingsmomentet på 

6-7 Nm.

inDstiLLing aF uDtræKsLængDe
Sæt VCLS Post 2.0 i rammens sæderør.

Overfør din kendte sadelhøjde med en tommestok.

Ved indstilling af udtrækslængde/sadelhøjde forskydes hele 
sadelpinden i sæderøret.

Vær opmærksom på den påtrykte markering for mindste ind-
stiksdybde hhv. forskrifter fra cykelproducenten.

Tag højde for, at VCLS Post 2.0 allerede fjedrer et lille stykke 
ind, når du sætter dig op på cyklen. Læg derfor 5 mm til sid-
dehøjden ved den første tilnærmelsesvise indstilling.

i
Den endelige udtrækslængde kan du formodent-
lig først indstille efter den første prøvekørsel.

enDeLig FastgøreLse i rammen
Marker siddehøjden i overkanten, f.eks. med et stykke iso-
lerbånd og træk ud igen.

Smør sæderøret indvendigt jævnt med carbon-montagepa-
sta og ligeledes det område på sadelpinden, som skal skub-
bes ind i sæderøret.

Sæt igen VCLS Post 2.0 i rammens sæderør.

Ret sadlen ind, så den sidder lige i kørselsretning, ved at du 
kigger hen over sadlens spids mod over- og underrøret.  

Spænd skruen i sadelpindens spændebånd fast med en 
momentnøgle og det af rammeproducenten foreskrevne 
tilspændingsmoment. Overskrid dog aldrig det maksimale 
tilspændingsmoment for VCLS Post 2.0 på 7 Nm.

inDstiLLing aF VanDret position (aFstanD tiL 
styret) }
Afstanden til styret indstilles som sædvanlig ved forskyd-
ning af sadlen i sadelfastklemningen. Løsn de to sadelklem-
skruer en til to omdrejninger.



(g)

 }

centrecentreFLIP 180°

back front back front
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Forskyd sadlen og vær ved indstillingen opmærksom på sad-
lens begrænsede klemområde, som typisk er kendetegnet 
med en påtrykt skala eller med en stopmarkering. Overskrid 
aldrig de limiterende markeringer.

Derudover giver sadelpinden også mulighed for at udvide 
stilleområdet, idet du vender hele sadelfastklemningen. 
Løsn til det formål de to sadelklemskruer og monter alle sa-
delfastklemningens fire dele på modsat side. 

Monter klemmerne som beskrevet i kapitel „Formontering 
af sadelpind”. Forskyd derefter sadlen efter behov og skru  
skruerne fast som beskrevet i kapitel „indstilling af sadel-
hældning”.

Vær opmærksom på, at markeringen på sadelpin-
den ~ (højdeskala) altid er bagtil set i kørsels-

retning, når pinden er monteret. Selve sadelpinden må 
ikke drejes 180°!

pLeje og VeDLigehoLDeLse
Rens din VCLS Post 2.0 med jævne mellemrum med vand 
og en blød klud. Om nødvendigt kan du bruge sæbe uden 
slibende partikler til at fjerne snavs med. Ved fastsiddende 
tilsmudsninger som olie eller fedt på faste overflader kan du 
komme lidt almindeligt opvaskemiddel i varmt vand. Brug 
aldrig skrappe rengøringsmidler som f.eks. acetone, triklor-
ætylen, metylen etc., da de kan angribe lak og materiale.

Kontroller skruerne på din VCLS Post 2.0 efter 100 til 300 
kilometer hhv. 4 til 12 driftstimer og derefter efter 2.000 ki-
lometer hhv. hver 80. driftstime.

i
Sadelklemningens led kan efter længere brugstid 
få lidt spillerum. Det har ingen negativ indflydelse 

på kørselssikkerheden og er ikke nogen mangel.

ansVar For tingsmangLer
Inden for de første to år efter købet af en VCLS Post 
2.0 har du fuldt krav på den lovfæstede hæftelse for 
tingsmangler(tidligere garantiydelse).

Hvis der opstår mangler, bedes du henvende dig til teamet 
fra Canyon Bicycles og forevise kvitteringen for købet.

~

KoLoFon
© Eftertryk, oversættelse og duplikering eller anden kom-
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GmbH og Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicher-
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