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1  Diagrama do IsoStrut1 DIAGRAMA DO ISOSTRUT
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Ferragens de montagem Torque

11 -  Parafuso de montagem do 
amortecedor   7 Nm

13 - Eixo traseiro do IsoStrut 10Nm

14 -  Parafuso do terminal de 
extremidade do IsoStrut 10Nm

15 -  Parafuso dianteiro do 
IsoStrut   5 Nm

16 - Eixo do pivô principal 23Nm

17 - Porca do desviador 23Nm

Componente

 1 – IsoStrut

 2 - Carrinho do quadro

 3 - Tampa de enchimento de óleo do Strut

 4 - Luva de montagem traseira

 5 - Bucha do limpador do carrinho 

 6 - Anel de espuma

 7 - Anel de vedação do limpador do carrinho

 8 - Luva do corpo do amortecedor

 9 - Buchas guia

10 – O-ring

12 - Porca trava
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Alicate de bico fino

• Seringa limpa

•  Óleo lubrificante de 
garfo (10wt)

•  Torquímetro (5–10Nm)

 1. Se houver um bujão instalado, use um alicate 
para puxar cuidadosamente o bujão do 
IsoStrut.

 2. Lubrifique levemente o interior das vedações 
do carrinho.

 3. Com o O-ring no suporte, insira o IsoStrut no 
carrinho do braço oscilante.

 NOTA  Se a bicicleta for usada, 
verifique a existência de desgaste nas 
buchas no interior do carrinho do braço 
oscilante. Substitua as buchas se estiverem 
desgastadas. 

 4. Empurre o suporte para dentro do carrinho até 
que o orifício do corpo do amortecedor esteja 
centralizado com o orifício de montagem do 
carrinho.

2 INSTALE O ISOSTRUT 2  Instale o IsoStrut 

 5. Monte o parafuso de montagem, a bucha-guia 
e a bucha do corpo, como exibido e verifique a 
existência de rachaduras, rasgos ou sinais de 
desgaste no O-ring.

Se a bicicleta for usada, verifique o excesso 
de sujeira e limpe as ferragens de montagem.

O-RING

BUCHA GUIA

LUVA DO CORPO

PARAFUSO DE 
MONTAGEM

 6. Verifique a existência de desgaste e excesso 
de sujeira do O-ring na porca trava. Limpe ou 
substitua conforme necessário.

O-RING

 NOTA  Estes O-rings podem ser obtidos 
separadamente como PN 588512.

 7.  Instale o conjunto do parafuso de montagem 
do corpo do amortecedor como mostrado.

PORCA 
TRAVA

BUCHA GUIA 
SUPERIOR

BUCHA GUIA 
INFERIOR

PARAFUSO DE 
MONTAGEM

LUVA DO 
CORPO

 8.  Deslize o conjunto pela parte inferior do 
suporte.

 9.  De cima para baixo, instale a bucha guia 
superior.

10  Verifique se o O-ring está encaixado dentro da 
ranhura na parte traseira do suporte.

11.  Instale e aperte a porca trava do amortecedor 
do corpo com torque de 7Nm.
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Chave Allen de haste 
longa

• Chave Allen M5

• Chave Allen M6

• Torquímetro

 NOTA  Para esta montagem, você deve 
ter à mão: Os rolamentos e luvas do pivô 
principal instalados e o IsoStrut instalado no 
braço oscilante. 

 1. Coloque o canote em um suporte para 
bicicletas.

 2. Encaixe o braço oscilante no quadro triangular 
dianteiro.

 3.  Instale, MAS NÃO APERTE o eixo traseiro 
IsoStrut nem o parafuso do terminal de 
extremidade.

 4.  Instale, MAS NÃO APERTE os parafusos e 
arruelas do IsoStrut dianteiro.

5. A partir do lado tração, insira a chave Allen no 
rolamento do pivô principal.

Dica técnica: Use a chave Allen de haste longa 
ou similar para alinhar corretamente as arruelas de 
cada lado da articulação do pivô principal. 

3 MONTE O BRAÇO OSCILANTE NO QUADRO TRIANGULAR DIANTEIRO2  Instale o IsoStrut 

12.  Segurando o suporte na vertical, use uma 
seringa para encher o IsoStrut com 15ml de 
óleo lubrificante para garfo.

 NOTA  Este procedimento também 
pode ser realizado para adicionar óleo 
lubrificante novo como parte da substituição 
da vedação na revisão de 100 horas e na 
inspeção da bucha.

13.  Pressione firmemente o bujão de óleo de volta 
na extremidade traseira do IsoStrut. Certifique-
se de que o bujão esteja bem encaixado na 
abertura do IsoStrut.

14.  Instale a luva de compressão na tampa do 
suporte.

 NOTA  Se a luva de compressão 
não permitir a passagem da parte traseira 
do suporte, o bujão não está totalmente 
encaixado na abertura do IsoStrut.

15.  Limpe o excesso de óleo do conjunto quando 
terminar.
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3  Monte o braço oscilante no quadro triangular dianteiro 

 6. Insira uma das arruelas do parafuso do pivô 
principal entre o quadro triangular dianteiro e 
o braço oscilante do lado sem tração. Empurre 
a chave Allen através da arruela.

 7. Deslize o parafuso do pivô principal sobre 
a extremidade sem tração da chave Allen, 
através da arruela e no rolamento do pivô. 
Isso irá segurar a arruela e o parafuso na 
posição. Retire a chave Allen.

 8. Do lado tração, insira a outra arruela do pivô 
principal entre o quadro triangular dianteiro e 
o braço oscilante no lado tração. Empurre a 
chave Allen através da arruela.

 9. Com a chave Allen ainda inserida, guie o 
parafuso do pivô principal através das duas 
arruelas e no tubo inferior roscado. Cuidado 
para não espanar as roscas quando começar 
a inserir o eixo na posição.

10 Aperte os dois parafusos dianteiros com 
torque de 5Nm. 

11. Aperte o eixo traseiro com torque de 10Nm.

 NOTA  Certifique-se de que as arruelas 
estejam sob as cabeças dos parafusos.

12. Instale a porca trava do lado tração e aperte o 
eixo de pivô principal com torque de 23Nm.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Abraçadeiras plásticas 
pequenas

• Chave Allen M4

• Torquímetro pequeno

 1. Roteie a mangueira RB pelo orifício de 
passagem do cabo da caixa de rolamentos de 
movimento central.

 2. Instale o freio traseiro no tubo inferior

 3. Roteie a mangueira do freio traseiro pelas 
duas guias de cabos do tubo inferior.

 4. Use abraçadeiras plásticas para conectar 
a mangueira às guias de cabos. Neste 
momento, não aperte as abraçadeiras 
plásticas para facilitar a instalação da 
mangueira.

 5. Roteie a mangueira pelo tubo inferior e 
pelo orifício à esquerda do tubo da caixa de 
direção.

4 INSTALE O FREIO TRASEIRO E A MANGUEIRA
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Ferramenta gancho

•  Abraçadeiras plásticas 
pequenas

• Torquímetro

•  Chave Allen (para 
a instalaçao do 
desviador traseiro)

 NOTA  Este procedimento presume que 
não haja caixa de rolamentos de movimento 
central instalada. Se houver uma caixa de 
rolamentos de movimento central instalada, 
você poderá rotear o cabo a partir do orifício 
do movimento central até o tubo da caixa de 
direção e até o orifício de passagem do cabo 
traseiro.

 1. Roteie o cabo a partir do orifício de entrada do 
tubo da caixa de direção, descendo pelo tubo 
inferior e saindo pelo orifício de passagem do 
cabo traseiro.

 2. Continue roteando o cabo a partir do orifício 
do cabo através do orifício do tubo inferior 
traseiro (lado tração).

Dica técnica: Use uma ferramenta gancho para 
ajudar o cabo através do orifício do tubo inferior. 

 3. Use abraçadeiras plásticas para unir 
frouxamente o cabo ao redor das guias 
de cabos. Neste momento, não aperte 
as abraçadeiras plásticas para facilitar a 
instalação.

 4. Conecte o desviador traseiro ao tubo inferior. 
Aperte com torque seguindo as especificações 
do fabricante original.

 5. Finalize a instalação do desviador de acordo 
com a recomendação do fabricante original.

5 INSTALE O DESVIADOR TRASEIRO E O CABO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Chave Allen M4

• Torquímetro

•  Ferramenta de corte 
das abraçadeiras 
plásticas

 1. Na base do tubo vertical, encaixe os dois 
conduítes para cabos no anel isolante.

 2. Instale a placa da guia do cabo central. Aperte 
os parafusos com torque de 2Nm.

 3. Agora volte às abraçadeiras plásticas, aperte-
as contra o quadro e prenda-as encostadas ao 
quadro.

6 INSTALE O ANEL ISOLANTE DA GUIA DE CABO DUPLO
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Chave Allen M4

• Ferramenta de corte

•  Chave Allen (instalação 
da tampa superior da 
mesa)

•  Chave Allen (parafuso 
de fixação do carretel 
de bloqueio)

• Torquímetro

 1. Instale o cabo no bloqueio remoto.

 2. Roteie o cabo pelo orifício na parte inferior 
do tubo superior, à frente do IsoStrut, e pelo 
orifício do tubo da caixa de direção do lado 
tração.

 3. No tubo da caixa de direção, roteie o fio pelo 
cabo.

 4. No IsoStrut, deslize a ponteira pelo fio.

PONTEIRA

 5. Guie o fio através da ranhura no terminal de 
cabo.

 6. Roteie o fio em torno do carretel de bloqueio e 
instale o parafuso de fixação.

LADO TRAÇÃO LADO SEM TRAÇÃO

 7. Verifique se o mecanismo está funcionando 
satisfatoriamente.

 8. Corte o fio no comprimento apropriado  
(20-30mm) e crimpe um terminal de 
extremidade.

7 ROTEIE O CABO DE BLOQUEIO 8 ROTEAMENTO DE CABOS

CABO DE BLOQUEIO DO 
AMORTECEDOR ROTEADO 

ATRAVÉS DO TUBO SUPERIOR

CANOTE COM AJUSTE 
POR GRAVIDADE
(SE APLICÁVEL)

DESVIADOR TRASEIRO 
ROTEADO ATRAVÉS DO 

TUBO INFERIOR

MANGUEIRA DO 
FREIO TRASEIRO



14 15

9

Substitua o espaçador de volume 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Ferramenta para caixa de 
rolamentos de movimento 
central de extremidade 
aberta BSA30 

• Alicate de pressão

• Loctite Blue 243

•  Alicate de mandíbulas 
paralelas

• Torquímetro

• Bomba de amortecedor

• Espaçadores

 1. Use uma bomba de amortecedor para verificar 
a pressão de ar no amortecedor. Anote esse 
valor para uso na etapa 18.

 2. Gradualmente, sangre o ar pela válvula de ar.

Dicas Técnicas: Não há necessidade de comprimir 
o amortecedor já que precisará de um pouco de ar 
na mola pneumática negativa.

 3. Remova os dois parafusos e arruelas traseiras 
do IsoStrut.

 4. Solte, mas NÃO REMOVA o pino traseiro.

 5. Gire a alavanca no sentido anti-horário para 
ajustar a alavanca de bloqueio na posição 
aberta.

9 PROCEDIMENTO DO ESPAÇADOR DE VOLUME DE AR  Procedimento do espaçador de volume de ar

 6. Sente-se no selim para comprimir a 
suspensão. A extremidade dianteira do 
IsoStrut se afastará do tubo superior para 
fornecer espaço para a ferramenta BSA30.

CUIDADO: Tome especial cuidado para proteger o 
tubo superior contra riscos que possam resultar da 
ferramenta aberta ao soltar o anel de bloqueio.

 7. Use a ferramenta BSA30 para soltar o anel de 
bloqueio e desencaixá-lo do corpo da estação 
de suporte.

Dica técnica: Esta etapa é facilitada com a 
compressão do amortecedor.

 8. Quando o anel estiver fora do amortecedor, 
a extremidade dianteira do amortecedor se 
estenderá para frente para revelar um o-ring, 
uma placa de metal redonda e o espaçador.

 9. Limpe qualquer sujeira ou resíduo de adesivo 
das roscas do amortecedor e do anel de 
bloqueio.

10 Mova a placa de metal redonda para trás 
no IsoStrut. Em seguida, use um alicate de 
pressão para remover o espaçador de volume.

11. Coloque um novo espaçador em torno do eixo 
do amortecedor. 

12. Dependendo do tamanho do espaçador, 
use o alicate de pressão ou um alicate 
de mandíbulas paralelas para encaixar o 
espaçador na posição.
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99  Procedimento do espaçador de volume de ar

13. Você deve ouvir um 'estalo' quando o 
espaçador se encaixar na tampa de válvula 
superior. 

14. Adicione Loctite Blue 243 por 2 roscas no 
mínimo, cobrindo 60-90° de roscas.

15. Mova-se para trás do selim e puxe o selim 
para estender a suspensão. Isso trará o anel 
de bloqueio em contato com o suporte.

16. Use a ferramenta BSA30 para girar o anel de 
bloqueio no suporte.

Dica técnica: Para melhores resultados, nesta 
etapa, sente-se no pneu traseiro para equilibrar a 
bike.

17. Ao apertar o anel de bloqueio, localize a 
orientação da tampa de válvula superior 
no suporte. Você vai querer a orientação 
adequada e a folga no quadro antes de aplicar 
o torque.

 NOTA  Certifique-se  que a válvula da 
mola pneumática tenha folga suficiente no 
quadro para liberar a bomba de amortecedor.

Dica técnica: A tampa de válvula superior pode ser 
reorientada de acordo com a preferência do ciclista. 
Verifique novamente a folga do quadro para garantir 
um ajuste adequado.

 Procedimento do espaçador de volume de ar

18. Use a Torquímetro e o orifício na chave de 
movimento central para apertar o anel de 
bloqueio com torque de 17Nm.

17Nm

19. Coloque o suporte em uma posição pronta 
para pedalar verifique se a tampa de válvula 
está na orientação adequada. Corrija se 
necessário.

20. Engraxe levemente e instale os parafusos de 
montagem do suporte dianteiro. Certifique-se 
que as arruelas estejam sob as cabeças dos 
parafusos. Aperte os parafusos com torque de 
5Nm.

21. Aperte o eixo do suporte traseiro com torque 
de 10Nm.

22. Use a bomba de amortecedor para inflar 
novamente a pressão de ar do suporte no PSI 
do passo 1.

23. Realize o procedimento SAG para determinar 
o ajuste inicial adequado do ciclista para o 
suporte.
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
(ANÉIS DE VEDAÇÃO)

• Conjunto de ferramentas de pressão de anel de 
vedação e bucha (par) PN 593490

• Haste Delrin de 1 polegada (25,4 mm)

• Anel de vedação da caixa de direção

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (BUCHAS)

• Mertelo deslizante Unior PN: 689/2B1-US

• Pinpça de expansão 30-36

• Ferramenta de instalação de buchas

• Dimensionador de buchas

 1. Use a haste Delrin para remover o anel de 
vedação dianteiro.

Dica técnica: Você pode precisar mover a haste ao 
redor do carrinho para remover o anel de vedação.

 2. Retire o anel de espuma. 

 NOTA  Existe apenas um anel de 
espuma na frente do carrinho. Nenhum atrás 
do carrinho.

 3. Use a haste Delrin para remover o anel de 
vedação traseiro.

Se estiver substituindo apenas os anéis de 
vedação, pule para INSTALAÇÃO DO ANEL DE 
VEDAÇÃO DO LIMPADOR na página 23.

Se estiver substituindo os anéis de vedação e 
as buchas, continue na etapa 4.

 4. Posicione o martelo deslizante com a pinça 
inserida dentro da extremidade dianteira do 
carrinho.

10 VEDAÇÕES E BUCHAS DO LIMPADOR DO CARRINHO  Vedações e buchas do limpador do carrinho

 5. Insira a pinça para acoplar o lábio da bucha.

Dica técnica: Cuidado para não acoplar o lábio da 
bucha dentro do carrinho. Acople apenas a bucha.

 6. Use a ação do martelo deslizante para 
remover a bucha.

 7. Repita as etapas 4 a 6 para a bucha traseira.

 8. Limpe os orifícios das buchas com um pano 
limpo e seco para remover quaisquer detritos.

 9. Carregue uma nova bucha em cada ferramenta 
de instalação de buchas.

Anel de vedação

Use este lado da ferramenta para  
pressionar as buchas

Ferramenta de pressão de 
anel de vedação e bucha

Bucha

Use este lado da ferramenta para  
pressionar os anéis de vedação

10 Coloque as duas ferramentas com buchas na 
frente e na traseira do carrinho.

11. Insira o anel de pressão da caixa de direção 
na frente do carrinho (extremidade do cabo na 
frente do carrinho).
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10  Vedações e buchas do limpador do carrinho

12. Na extremidade traseira do carrinho, clique na 
extremidade do anel de pressão da caixa de 
direção.

13. Gire a caixa de direção para baixo e ajuste. 
Verifique o alinhamento correto do anel de 
pressão, ferramentas e buchas. Gire o anel 
de pressão para empurrar as buchas até a 
posição.

 NOTA  É normal ter espaços diferentes 
na frente e na traseira do carrinho.

14. Aperte o anel de pressão até sentir 
resistência. Depois de sentir resistência, 
remova o anel de pressão e as ferramentas 
e verifique o posicionamento adequado das 
buchas. 
 
Verifique para ver se a bucha está pressionada 
suficientemente no interior do carrinho. Do 
topo da bucha até o passo acima da bucha, 
as medidas devem ser:  
 
• Dianteira = 16,9mm 
• Traseira = 10,5 mm

16,9 mm NA 
EXTREMIDADE 
DIANTEIRA

10,5 mm NA 
EXTREMIDADE 
TRASEIRA

15. Na frente do carrinho, use o dimensionador de 
buchas para dimensionar a bucha.

IMPORTANTE: Não use graxa.

IMPORTANTE: Certifique-se que a cabeça da 
ferramenta de dimensionamento esteja limpa antes 
de usar.

16. Repita a etapa 14, de três a quatro vezes, 
movendo da frente para trás e de trás para 
frente.

 NOTA  Girar o dimensionador para a 
esquerda ou direita não importa.

 1. Limpe a superfície do anel de vedação no 
interior do carrinho para remover detritos.

 2. Posicione os dois anéis de vedação do 
limpador do carrinho nas ferramentas da 
bucha / anel de vedação.

Anel de vedação

Use este lado da ferramenta para  
pressionar as buchas

Ferramenta de pressão de 
anel de vedação e bucha

Bucha

Use este lado da ferramenta para  
pressionar os anéis de vedação

 3. Coloque as duas ferramentas com anéos 
de vedação na parte dianteira e traseira do 
carrinho.

 4. Insira o anel de pressão da caixa de direção 
na frente do carrinho (extremidade do cabo na 
frente do carrinho).

 5. Na extremidade traseira do carrinho, clique na 
extremidade do anel de pressão da caixa de 
direção.

 6. Gire a caixa de direção para baixo e ajuste. 
Verifique o alinhamento correto do anel de 
vedação, as ferramentas e vedações. Gire o 
anel de pressão para empurrar os anéis de 
vedação na posição.

 7. Aperte o anel de pressão até sentir 
resistência. Depois de sentir resistência, 
remova o anel de vedação e as ferramentas 
e verifique os anéis de vedação para o 
posicionamento adequado.

 8.  Verifique visualmente se não há folga entre 
o anel de vedação e o carrinho em cada 
extremidade.

11 INSTALAÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO LIMPADOR
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 9. Mergulhe o anel de espuma no óleo de garfo. 

10. Instale o anel de espuma na frente do 
carrinho.

Agora está pronto para a instalação do 
IsoStrut (veja a página 4).

 Instalação do anel de vedação do limpador




