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Sprzęt Moment

11 – Śruba mocująca tłumik  7 Nm

13 – Oś tylna IsoStrut 10Nm

14 – Śruba zaślepki IsoStrut 10Nm

15 – Śruba przednia IsoStrut  5 Nm

16 – Oś główna 23Nm

17 – Nakrętka przerzutki 23Nm

Część

 1 – IsoStrut

 2 – Karetka ramy

 3 – Korek napełniania oleju amortyzatora

 4 – Tuleja mocowania tylnego

 5 – Tulejka wycieraczki karetki 

 6 – Pierścień piankowy

 7 – Uszczelka zgarniająca karetki

 8 – Tuleja korpusu tłumika

 9 – Tuleje prowadzące

10 – O-ring

12 – Nakrętka zabezpieczająca
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WYMAGANE NARZĘDZIA

•  Szczypce szpiczaste

• Czysta strzykawka

•  Olej do kąpieli widelca 
(10wt)

•  Klucz dynamometryczny 
(5–10Nm)

 1. Jeżeli jest zaślepka, użyj szczypiec, aby 
ostrożnie wyjąć zaślepkę z IsoStrut.

 2. Lekko posmaruj olejem wnętrze uszczelek 
karetki.

 3. Włóż IsoStrut z o-ringiem ugięcia na kolumnie 
do karetki wahacza.

 UWAGA  Jeżeli rower jest używany, 
skontroluj tuleje wewnątrz karetki wahacza 
pod kątem oznak zużycia. Zużyte tuleje należy 
wymienić. 

 4. Wepchnij kolumnę do karetki tak, aby otwór 
w korpusie tłumika wyrównał się z otworem 
montażowym karetki.

2 MONTAŻ ISOSTRUT 2  Montaż IsoStrut 

 5. Zamontuj śrubę mocującą, tuleję prowadzącą 
oraz tuleję korpusu jak pokazano na rysunku i 
sprawdź o-ring pod kątem pęknięć, rozdarć lub 
śladów zużycia.

Jeżeli rower jest używany, sprawdź pod kątem 
nadmiernego zanieczyszczenia i wyczyść 
osprzęt.

O-RING

TULEJA 
PROWADZĄCA

TULEJA KORPUSU

ŚRUBA MOCUJĄCA

 6. Skontroluj o-ring w nakrętce zabezpieczającej 
pod kątem zużycia lub nadmiernego 
zanieczyszczenia. W razie potrzeby wyczyść lub 
wymień.

O-RING

 UWAGA  Te o-ringi można kupić osobno 
jako PN 588512.

 7.  Zainstaluj zespół śruby mocującej korpus 
tłumika jak pokazano na rysunku.

NAKRĘTKA  
ZABEZPIECZAJĄCA

GÓRNA TULEJA 
PROWADZĄCA

DOLNA TULEJA 
PROWADZĄCA

ŚRUBA  
MOCUJĄCA

TULEJA KORPUSU

 8.  Wsuń ten zespół przez dolną część 
mocowania.

 9.  Od góry zainstaluj górną tuleję prowadzącą.

10.  Sprawdź, czy ten o-ring jest osadzony wewnątrz 
rowka tylnego w kolumnie.

11.  Zainstaluj i dokręć nakrętkę zabezpieczająca 
tłumika korpusu z momentem 7Nm.
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WYMAGANE NARZĘDZIA

•  Klucz sześciokątny z 
długim ramieniem

• Klucz sześciokątny M5

• Klucz sześciokątny M6

•  Klucz 
dynamometryczny

 UWAGA  W celu wykonania tego 
montażu musisz mieć: Zainstalowane łożyska 
i tuleje osi głównej i IsoStrut zainstalowany na 
wahaczu. 

 1. Umieść sztycę podsiodłową w stojaku 
serwisowym.

 2. Załóż wahacz na przedni trójkąt ramy

 3.  Zainstaluj tylną oś IsoStrut oraz śrubę 
zaślepki, ALE JESZCZE NIE DOKRĘCAJ.

 4.  Zainstaluj przednie śruby i podkładki IsoStrut, 
ALE JESZCZE NIE DOKRĘCAJ.

5. Włóż klucz imbusowy do łożyska głównej osi od 
strony napędu.

Wskazówka technika: Użyj klucza imbusowego 
z długim ramieniem lub podobnego, aby właściwie 
wyrównać podkładki po obu stronach złącza osi 
głównej. 

3 PRZYMOCUJ WAHACZ DO PRZEDNIEGO TRÓJKĄTA RAMY2  Montaż IsoStrut 

12.  Trzymając kolumnę pionowo, użyj strzykawki w 
celu napełnienia elementu IsoStrut 15ml oleju 
do kąpieli widelca.

 UWAGA  Ta procedura może być 
wykonana w celu uzupełnienia świeżego oleju 
do kąpieli w ramach wymiany uszczelki i 
kontroli tulei po 100 godzinach pracy.

13.  Mocno dociśnij z powrotem korek oleju do 
tylnego końca IsoStrut. Upewnij się, że korek 
jest szczelnie osadzony w otworze IsoStrut.

14.  Zainstaluj tuleję kompresji na nasadce 
kolumny.

 UWAGA  Jeżeli tuleja kompresji nie 
pozwala, aby tylny osprzęt kolumny przeszedł, 
korek nie jest całkowicie osadzony w otworze 
IsoStrut.

15.  Po zakończeniu wytrzyj nadmiar oleju z zespołu.



8 9

3  Przymocuj wahacz do przedniego trójkąta ramy 

 6. Włóż jedną z podkładek śruby osi głównej 
pomiędzy przedni trójkąt ramy a wahacz 
po stronie nienapędowej. Wepchnij klucz 
imbusowy przez tą podkładkę.

 7. Nasuń śrubę osi głównej na koniec 
nienapędowy klucza imbusowego, przez 
podkładkę i do wewnątrz łożyska osi obrotu. 
Powinno to utrzymać podkładkę i śrubę na 
miejscu. Wyciągnij klucz imbusowy.

 8. Stojąc po stronie napędu, włóż pozostałą 
podkładkę śruby osi głównej pomiędzy przedni 
trójkąt ramy a wahacz po stronie napędu. 
Wepchnij klucz imbusowy przez tą podkładkę.

 9. Trzymając włożony ten klucz imbusowy, 
przeprowadź śrubę osi głównej przez obie 
podkładki do gwintowanego otworu w dolnej 
rurze widełek tylnych. Uważaj, aby nie zerwać 
gwintu w początkowej fazie wkręcania tej osi 
na miejsce.

10. Dokręć dwie przednie śruby z momentem 5Nm. 

11. Dokręć tylną oś z momentem 10Nm.

 UWAGA  Upewnij się, że podkładki 
znajdują się pod łbami śruby.

12. Zainstaluj nakrętkę zabezpieczającą po stronie 
napędu i dokręć oś główną z momentem 
23Nm.

WYMAGANE NARZĘDZIA

• Małe opaski zaciskowe

• Klucz sześciokątny M4

•  Mały klucz 
dynamometryczny

 1. Przeprowadź przewód hamulca tylnego przez 
otwór prowadzenia kabla w suporcie.

 2. Zainstaluj hamulec tylny na dolnej rurze 
widełek tylnych.

 3. Przeprowadź przewód hamulca tylnego przez 
dwie prowadnice na dolnej rurze widełek 
tylnych.

 4. Użyj opasek zaciskowych w celu luźnego 
połączenia tego przewodu z prowadnicami. 
Pozostaw jeszcze te opaski zaciskowe luźne, 
aby ułatwić montaż przewodu.

 5. Przeprowadź przewód w górę rury dolnej i na 
zewnątrz przez otwór w główce ramy po lewej 
stronie.

4 ZAINSTALUJ HAMULEC TYLNY I PRZEWÓD
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WYMAGANE NARZĘDZIA

• Wykałaczka

• Małe opaski zaciskowe

•  Klucz 
dynamometryczny

•  Klucz sześciokątny 
(montaż przerzutki 
tylnej)

 UWAGA  Ta procedura zakłada, że nie 
ma zainstalowanego wkładu suportu. Jeżeli 
wkład suport jest zainstalowany, możesz 
przeprowadzić linkę przez otwór suportu w 
górę do główki ramy i w dół do tylnego otworu 
prowadzenia kabla.

 1. Przeprowadź tą linkę od otworu wejściowego 
w główce ramy, w dół rury dolnej i wyprowadź z 
tylnego otworu prowadzenia kabla.

 2. Kontynuuj prowadzenie tej linki z tylnego 
otworu linki przez tylny otwór w dolnej rurze 
widełek tylnych (strona napędu).

Wskazówka technika: Użyj narzędzia z haczykiem, 
aby ułatwić sobie przeprowadzenie linki przez otwór w 
dolnej rurze widełek tylnych. 

 3. Użyj opasek zaciskowych w celu luźnego 
połączenia tej linki z prowadnicami. Pozostaw 
jeszcze te opaski zaciskowe luźne, aby ułatwić 
montaż linki.

 4. Zamocuj przerzutkę tylną na dolnej rurze 
widełek tylnych. Przykręć z momentem 
określonym przez jej producenta.

 5. Dokończ ustawienie tej przerzutki postępując 
zgodnie z zaleceniami jej producenta.

5 ZAINSTALUJ PRZERZUTKĘ TYLNĄ I LINKĘ

WYMAGANE NARZĘDZIA

• Klucz sześciokątny M4

•  Klucz 
dynamometryczny

•  Narzędzie do cięcia 
opasek zaciskowych

 1. W podstawie rury podsiodłowej, zatrzaśnij dwa 
pancerze w tej uszczelce.

 2. Zainstaluj centralną płytkę prowadnicy kabla. 
Dokręć te śruby z momentem 2Nm.

 3. Teraz wróć do opasek zaciskowych i dociągnij 
je do ramy i obetnij je blisko ramy.

6 ZAINSTALUJ PODWÓJNĄ USZCZELKĘ PROWADNICY KABLA
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WYMAGANE NARZĘDZIA

• Klucz sześciokątny M4
• Narzędzie tnące
•  Klucz sześciokątny 

(montaż górnej 
zaślepki wspornika 
kierownicy)

•  Klucz sześciokątny 
(śruba zaślepiająca 
szpuli blokady)

•  Klucz 
dynamometryczny

 1. Zainstaluj linkę w manetce blokady.

 2. Przeprowadź tą linkę przez otwór w dolnej 
części rury górnej tuż przed IsoStrut i na 
zewnątrz przez otwór w główce ramy po stronie 
napędu.

 3. Na główce ramy wprowadź linkę do pancerza.

 4. Przy IsoStrut, nasuń końcówkę pancerza na 
linkę.

KOŃCÓWKA

 5. Przeprowadź linkę przez otwór w ograniczniku 
linki.

 6. Poprowadź linkę wokół szpuli blokady i dokręć 
śrubę zaślepiającą.

STRONA NAPĘDU STRONA PRZECIWNA DO NAPĘDU

 7. Sprawdź, czy mechanizm ten działa prawidłowo.

 8. Utnij linkę na odpowiednią długość  
(20-30mm) i zaciśnij na niej zaślepkę.

7 PRZEPROWADŹ LINKĘ BLOKADY 8 PROWADZENIE LINEK I PRZEWODÓW

LINKA BLOKADY 
AMORTYZATORA

PRZEPROWADZONA PRZEZ 
RURĘ GÓRNĄ

SZTYCA 
REGULOWANA
(JEŻELI MA TO 

ZASTOSOWANIE)

PRZERZUTKA TYLNA 
POPROWADZONA 

PRZEZ DOLNĄ RURĘ 
WIDEŁEK TYLNYCH

PRZEWÓD 
HAMULCA TYLNEGO
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9

Wymień podkładkę dystansową objętości 
powietrznej 

WYMAGANE NARZĘDZIA

•  Narzędzie do suportów 
BSA30

• Szczypce

• Loctite Blue 243

•  Szczypce o szczękach 
ułożonych równolegle

•  Klucz 
dynamometryczny

•  Pompki do 
amortyzatorów

• Podkładki dystansowe

 1. Użyj pompki do amortyzatorów w celu 
sprawdzenia ciśnienia powietrza w 
amortyzatorze. Zanotuj tą wartość, ponieważ 
będzie potrzebna w kroku 18.

 2. Stopniowo spuść powietrze przez zawór 
powietrza.

Wskazówka technika: Nie ma potrzeby ściskania 
tego amortyzatora, ponieważ będzie potrzebne trochę 
powietrza w negatywnej sprężynie powietrznej.

 3. Odkręć dwie przednie śruby IsoStrut i zdejmij 
podkładki.

 4. Poluzuj, ale NIE WYJMUJ tylny sworzeń 
kolumny.

 5. Obróć dźwignię w lewo w celu ustawienia 
dźwigni blokady w pozycji otwartej.

9 PROCEDURA PODKŁADKI DYSTANSOWEJ OBJĘTOŚCI POWIETRZNEJ  Procedura podkładki dystansowej objętości powietrznej

 6. Usiądź na siodełku i ściśnij zawieszenie. 
Przedni koniec IsoStrut odsunie się od rury 
górnej i zapewni wolne miejsce dla narzędzia 
BSA30.

UWAGA: Zachowaj szczególną uwagę, aby chronić 
rurę górną przed zadrapaniami, do których może 
dojść gdy klucz płaski obluzuje pierścień blokujący.

 7. Użyj narzędzia BSA30 do poluzowania 
pierścienia blokującego i odkręcenia go ze 
stacjonarnej części kolumny.

Wskazówka technika: Ten krok najłatwiej wykonać 
przy ściśniętym amortyzatorze.

 8. Gdy pierścień jest odkręcony z amortyzatora, 
przednia część amortyzatora wysunie się do 
przodu i odsłoni o-ring, okrągłą płytkę metalową 
i podkładkę dystansową.

 9. Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia lub 
pozostałości kleju z gwintów amortyzatora i 
pierścienia blokującego.

10. Przesuń okrągłą płytkę metalową do tyłu do 
wewnątrz IsoStrut. Następnie użyj szczypiec w 
celu wyjęcia podkładki dystansowej objętości 
powietrznej.

11. Załóż nową podkładkę dystansową wokół osi 
tłumika. 

12. W zależności od wielkości tej podkładki 
dystansowej, użyj szczypiec lub szczypiec 
o szczękach ułożonych równolegle w celu 
zamontowania tej podkładki dystansowej na 
miejscu.
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99  Procedura podkładki dystansowej objętości powietrznej

13. Powinno być słychać dźwięk ‘zatrzaśnięcia’, 
gdy podkładka dystansowa zatrzaskuje się na 
górnej zakrętce powietrza. 

14. Nałóż preparat Loctite Blue 243 na minimum 2 
zwoje na powierzchni 60-90° gwintu.

15. Stań za siodełkiem i pociągnij siodełko do 
góry, aby rozciągnąć zawieszenie. Spowoduje 
to, że pierścień blokujący będzie się stykał z 
kolumną.

16. Użyj narzędzia BSA30 w celu wkręcenia 
pierścienia blokującego na kolumnę.

Wskazówka technika: Aby uzyskać najlepsze 
efekty, usiądź na tylnej oponie podczas wykonywania 
tego kroku w celu ustabilizowania roweru.

17. Dokręcając pierścień blokujący, zwracaj uwagę 
na orientację górnej zakrętki powietrza na 
kolumnie. Przed dokręceniem do wymaganego 
momentu obrotowego należy uzyskać właściwą 
orientację i odstęp od ramy.

 UWAGA  Upewnij się, że zawór sprężyny 
powietrznej znajduje się w wystarczającej 
odległości od ramy, aby można było odłączyć 
pompkę do amortyzatorów.

Wskazówka technika: Górną zakrętkę powietrza 
można ustawić w zależności od preferencji 
rowerzysty. Skontroluj odległość od ramy, aby 
zapewnić poprawne dopasowanie.

 Procedura podkładki dystansowej objętości powietrznej

18. Użyj klucza dynamometrycznego i otworu 
w kluczu BB w celu dokręcenia pierścienia 
blokującego z momentem 17Nm.

17Nm

19. Ustaw kolumnę w pozycji gotowości do jazdy, 
aby skontrolować poprawną orientację zakrętki 
powietrza. W razie konieczności skoryguj.

20. Lekko nasmaruj i wkręć przednie śruby 
montażowe kolumny. Upewnij się, że podkładki 
znajdują się pod łbami śruby. Dokręć te śruby z 
momentem 5Nm.

21. Dokręć tylną oś kolumny z momentem 10Nm.

22. Użyj pompki do amortyzatorów w celu 
ponownego napompowania kolumny do 
ciśnienia powierza PSI z kroku 1.

23. Wykonaj procedurę SAG w celu określenia 
poprawnego ustawienia rowerzysty dla 
kolumny.
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 Instrukcja serwisowa Supercaliber 202010

WYMAGANE NARZĘDZIA (USZCZELKI)

•  Zestaw narzędzi do wciskania uszczelek i tulei 
(para) PN 593490

• Pręt Delrin 1 cal (25,4 mm)

• Prasa do sterów

WYMAGANE NARZĘDZIA (TULEJE)

• Młotek ślizgowy Unior PN: 689/2B1-US

• 30-36 Pierścień rozsuwany

• Narzędzie do montażu tulei

• Walcarka kalibrująca tuleje

 1. Użyj pręta Delrin w celu ściągnięcia uszczelki 
przedniej.

Wskazówka technika: Może być konieczna praca 
tym prętem wokół karetki w celu wyciągnięcia tej 
uszczelki.

 2. Wyciągnij pierścień piankowy. 

 UWAGA  Jest tylko jeden pierścień 
piankowy z przodu karetki. Nie ma żadnego z 
tyłu karetki.

 3. Użyj pręta Delrin w celu ściągnięcia uszczelki 
tylnej.

Jeżeli wymieniasz same uszczelki, przejdź do 
punktu MONTAŻ USZCZELKI ZGARNIAJĄCEJ 
na stronie 23.

Jeżeli wymieniasz uszczelki i tuleje, przejdź do 
kroku 4.

 4. Włóż młotek ślizgowy z nałożonym pierścieniem 
do wewnątrz przedniej części karetki.

10 USZCZELKI ZGARNIAJĄCE I TULEJE KARETKI  Uszczelki zgarniające i tuleje karetki

 5. Przeciągnij ten pierścień w taki sposób, aby 
złapać krawędź tulei.

Wskazówka technika: Uważaj, aby nie złapać 
krawędzi tulei wewnątrz karetki. Złap jedynie tuleję.

 6. Użyj młotka ślizgowego w celu wyciągnięcia 
tulei.

 7. Powtórz kroki od 4 do 6 w celu wyciągnięcia 
tulei tylnej.

 8. Wytrzyj otwory tulei przy użyciu czystej, 
suchej szmatki w celu usunięcia wszelkich 
zanieczyszczeń.

 9. Załóż nową tuleję na oba narzędzia do 
montażu tulei.

Uszczelka

Użyj tej strony do wciskania tulei

Narzędzie do wciskania 
uszczelek i tulei

Tuleja

Użyj tej strony do wciskania 
uszczelek

10. Umieść oba narzędzia z tulejami z przodu i z 
tyłu karetki.

11. Włóż prasę do sterów od przodu karetki (koniec 
z uchwytem z przodu karetki).
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10  Uszczelki zgarniające i tuleje karetki

12. Na tylnym końcu karetki zaczep koniec prasy 
do sterów.

13. Skręć prasę do sterów do momentu 
wyeliminowania luzu. Sprawdź poprawność 
ułożenia prasy, narzędzi i tulei. Obracaj prasą w 
celu wepchnięcia tulei na miejsce.

 UWAGA  Występowanie różnych szczelin 
z przodu i z tyłu karetki jest normalne.

14. Dokręć prasę do momentu, aż poczujesz 
opór. Gdy poczujesz opór, zdejmij prasę i 
narzędzia, następnie skontroluj poprawność 
umiejscowienia tulei. 
 
Sprawdź, czy tuleja jest wepchnięta 
dostatecznie głęboko do karetki. Powinny być 
następujące odległości od górnej powierzchni 
tulei do progu nad tuleją:  
 
• Przód = 16,9 mm 
• Tył = 10,5 mm

16,9 mm 
Z PRZODU

10,5 mm 
Z TYŁU

15. Od przodu karetki użyj walcarki kalibrującej 
tuleje w celu dopasowania wymiaru tulei.

WAŻNE: Nie stosuj smaru.

WAŻNE: Przed użyciem upewnij się, że głowica 
walcarki kalibrującej jest czysta.

16. Powtórz krok 14 trzy do czterech razy, 
przesuwając od przodu do tyłu i od tyłu do 
przodu.

 UWAGA  Obracanie walcarki kalibrującej 
w lewo lub prawo nie ma znaczenia.

 1. Wytrzyj powierzchnię uszczelnienia wewnątrz 
karetki w celu usunięcia zanieczyszczeń.

 2. Umieść obie uszczelki zgarniające karetki na 
narzędziach do tulei/uszczelek.

Uszczelka

Użyj tej strony do wciskania tulei

Narzędzie do wciskania 
uszczelek i tulei

Tuleja

Użyj tej strony do wciskania 
uszczelek

 3. Umieść oba narzędzia z uszczelkami z przodu i 
z tyłu karetki.

 4. Włóż prasę do sterów od przodu karetki (koniec 
z uchwytem z przodu karetki).

 5. Na tylnym końcu karetki zaczep koniec prasy 
do sterów.

 6. Skręć prasę do sterów do momentu 
wyeliminowania luzu. Sprawdź poprawność 
ułożenia prasy, narzędzi i uszczelek. Obracaj 
prasą w celu wepchnięcia uszczelek na 
miejsce.

 7. Dokręć prasę do momentu, aż poczujesz 
opór. Gdy poczujesz opór, zdejmij prasę i 
narzędzia, następnie skontroluj poprawność 
umiejscowienia uszczelek.

 8.  Skontroluj wzrokowo, czy nie ma szczeliny 
pomiędzy uszczelką a karetką na obu 
końcach.
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 9. Nasącz pierścień piankowy w oleju do kąpieli 
widelca. 

10. Włóż pierścień piankowy z przodu do karetki.

Teraz jesteś gotowy do montażu IsoStrut 
(patrz strona 4).

 Montaż uszczelki zgarniającej




