
Monteringsinstruktion STÖD
ryggstöd / fästen / T-stolpar med sadlar

SKEPPSHULTCYKELN AB   333 93  SKEPPSHULT
TELEFON 0371-368 00   TELEFAX 0371-360 27   WWW.SKEPPSHULT.SE 

Standardsadel med ryggstöd  
monterad ”framför” sadelrör.

Banansadel med ryggstöd  
monterad ”bakom” sadelrör.

Limpsadel med ryggstöd  
monterad ”framför” sadelrör.

Banansadel med ryggstöd  
monterad ”bakom” sadelrör.

Gelsadel med ryggstöd  
monterad ”framför” sadelrör.

Limpsadel med T-stolpe  
monterad  ”framför” sadelrör.

Monteringsmöjligheter:

Vilka kombinationer fungerar
Stöd Artikelnummer Stolpe, mm 12" 16" Mini 16" Std 20" 24" Std 24" Comfort

Ryggstöd S 5000-0236-01 x x x x x x

Ryggstöd M 5000-0238-01 x x x x x x

Ryggstöd L 5000-0240-01 x x x x x x

Ryggstödsfäste, stolpe 22mm 5000-0526-01 22 x 250 x x x

Ryggstödsfäste, stolpe 27,2mm 5000-0527-01 27,2 x 350 x x x

T-stolpe, stolpe 22mm 5000-0524-01 22 x 250 x x x

T-stolpe, stolpe 27,2mm 5000-0523-01 27,2 x 350 x x x

Fäste, enbart till T-stolpe 5000-0525-01 x x x x x x
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Ryggstödsfäste

Multi ryggstödsfäste med T-stolpe som ersätter sadelstolpen på 
cyklar som skall förses med ryggstöd. Medger sadelförskjutning i 
längdriktningen med flera justeringsmöjligheter. 
Se exempelbilder nedan.

5000-0526-01 Ryggstödsfäste med stolpe 22 mm, passar alla 12”-16”, 20” tillverkad  
t o m december 2009 samt 24” tillverkad t o m maj 2004

5000-0527-01 Ryggstödsfäste med stolpe 27.2 mm, passar S3 20” efter januari 
2010 samt 24” tillverkad från maj 2006.

Klamma medföljer.

T-stolpe

Används ihop med limpsadel, 5000-0225-01, och kan byggas på 
med fäste 5000-0525-01. Med denna kan man montera sadeln både 
bakom och framför sadelstolpen.

5000-0524-01 T-stolpe 22,2 mm. Passar S3 12”-16”, 20” cykel med leverans t.o.m 
december 2009 samt 24” cykel med leverans t.o.m. juni 2004. 

5000-0523-01 T-stolpe 27,2 mm. Passar S3 20” efter januari 2010 samt S3 24” med 
produktion efter april 2006.

5000-0525-01

Ryggstödsfästet enbart.

Kan endast användas tillsammans med T-stolpar.

 

Hylsa kan monteras 
både framför och 
bakom stolpen.

Hylsa kan monteras 
både framför och 
bakom stolpen.

Vid behov kan röret kapas ett eller flera hål. 

Observera att kapat fäste är begränsat för 

framtida användning.

Hylsa kan monteras 
både framför och 
bakom stolpen.

Hylsa kan monteras 
både framför och 
bakom stolpen.


