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1  Diagrama do IsoStrut1 DIAGRAMA DO ISOSTRUT
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Peças Torque

11 -  Parafuso do apoio do 
amortecedor   7 Nm

13 - Eixo traseiro IsoStrut 10 Nm

14 - Parafuso tampo IsoStrut 10 Nm

15 -  Parafuso dianteiro 
IsoStrut   5 Nm

16 - Eixo do pivô principal 23 Nm

17 - Porca do desviador 23 Nm

Componente

 1 - IsoStrut

 2 - Veio do quadro

 3 -  Bujão de enchimento de óleo do amortecedor

 4 - Manga do encaixe traseiro

 5 - Casquilho vedante do veio 

 6 - Anilha de borracha

 7 - Vedante do veio

 8 - Manga da estrutura do amortecedor

 9 - Casquilhos de encaminhamento

10 - Anilha

12 - Porca retrátil
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Alicates de pontas

• Seringa limpa

•  Óleo de forqueta (10wt)

•  Chave de torque 
(5–10Nm)

 1. Se houver um tampo colocado, utilizar alicate 
para retirar o tampo cuidadosamente do 
IsoStrut.

 2. Olear suavemente os vedantes do curso.

 3. Com a anilha de borracha no veio do 
amortecedor, inserir o IsoStrut no braço 
basculante do veio.

 NOTA  Se a bicicleta for usada, 
inspecionar os casquilhos no interior do braço 
basculante do curso para ver se há desgaste. 
Substituir os casquilhos se apresentarem 
sinais de desgaste. 

 4. Empurrar o eixo do amortecimento até que 
o ilhó da estrutura do amortecedor esteja 
centrado com o orifício de encaixe do veio.

2 INSTALAÇÃO DO ISOSTRUT 2  Instalação do IsoStrut 

 5. Montar o parafuso de encaixe, casquilho 
guia e manga da estrutura como mostrado 
e inspecionar a anilha para verificar se há 
fissuras, falhas ou sinais de desgaste.

Se a bicicleta for usada, verificar se há 
excesso de sujidade e limpar as peças.

ANILHA DE 
BORRACHA

CASQUILHO 
GUIA

MANGA DA 
ESTRUTURA

PARAFUSO DE 
ENCAIXE

 6. Inspecionar a anilha da porca retrátil para 
verificar se há desgaste ou excesso de 
sujidade. Limpar ou substituir se necessário.

ANILHA DE 
BORRACHA

 NOTA  Estas anilhas podem ser 
obtidas em separado como PN 588512

 7.  Instalar o parafuso de encaixe da estrutura do 
amortecedor como mostrado.

PORCA 
RETRÁTIL

CASQUILHO 
GUIA SUPERIOR

CASQUILHO 
GUIA INFERIOR

PARAFUSO DE 
ENCAIXE

MANGA DA 
ESTRUTURA

 8.  Deslizar a montagem pela zona inferior do 
encaixe.

 9.  A partir do topo, instalar a guia do casquilho 
superior.

10.  Verificar se a anilha ficou assente dentro da 
ranhura posterior do amortecedor.

11.  Instalar e apertar a porca retrátil da estrutura 
do amortecedor com 7Nm.
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Chave sextava de 
braço prolongado

• Chave sextavada M5

• Chave sextavada M6

• Chave dinamométrica

 NOTA  Para esta montagem é 
necessário ter o seguinte: Os rolamentos do 
pivô principal e as mangas instalados e o 
IsoStrut instalado no braço basculante. 

 1. Colocar o espigão num cavalete para 
bicicletas.

 2. Ajustar o braço basculante ao triângulo 
dianteiro do quadro

 3.  Instalar MAS NÃO APERTAR o eixo posterior do 
IsoStrut e o parafuso do tampo.

 4.  Instalar MAS NÃO APERTAR os parafusos e 
anilhas dianteiros do IsoStrut.

5. Do lado da transmissão, inserir a chave 
sextavada no rolamento do pivô principal.

Dica Técnica: Utilizar uma chave sextava 
com braço prolongado ou similar para alinhar 
devidamente as anilhas em cada um dos lados da 
junta do pivô principal. 

3 MONTAR O BRAÇO BASCULANTE NO TRIÂNGULO DIANTEIRO DO QUADRO2  Instalação do IsoStrut 

12.  Segurando no amortecedor na vertical, utilizar 
uma seringa para encher o IsoStrut com 15ml 
de óleo de forqueta.

 NOTA  Este procedimento pode 
também ser executado para adicionar óleo 
novo como parte integrante da manutenção 
das 100 horas para substituição dos vedantes 
e inspeção de casquilhos.

13.  Pressionar firmemente o bujão do óleo para 
dentro na extremidade inferior do IsoStrut. 
Certificar que o bujão está bem assente na 
abertura do IsoStrut.

14.  Instalar a manga de compressão no tampo do 
amortecedor.

 NOTA  Se a manga de compressão 
não permitir a passagem das peças do 
amortecedor traseiro, é porque o tampo não 
está totalmente assente na abertura do 
IsoStrut.

15.  Limpar o excesso de óleo da montagem 
quando estiver completa.
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3  Montar o braço basculante no triângulo dianteiro do quadro 

 6. Inserir uma das anilhas de parafusos do pivô 
principal entre o triângulo dianteiro e o braço 
basculante do lado oposto à transmissão. 
Empurrar a chave sextavada através da anilha.

 7. Deslizar o parafuso do pivô principal na 
extremidade oposta à transmissão da chave 
sextavada, através da anilha e dentro do 
rolamento do pivô. Isto vai fixar a anilha e o 
parafuso no lugar. Puxar a chave sextavada 
para fora.

 8. Do lado da transmissão, inserir a outra das 
anilhas de parafusos do pivô principal entre 
o triângulo dianteiro e o braço basculante 
do lado da transmissão. Empurrar a chave 
sextavada através da anilha.

 9. Ainda com a chave sextavada inserida, guiar o 
parafuso do pivô principal através das anilhas 
até à rosca da escora. Cuidado para não tirar 
as roscas quando começar a aparafusar o 
eixo na sua posição.

10. Apertar os dois parafusos dianteiros até aos 
5Nm. 

11. Apertar o eixo posterior até aos 10Nm.

 NOTA  Certificar que as anilhas ficam 
por baixo das cabeças dos parafusos.

12. Instalar a porca retrátil do lado da 
transmissão e apertar o pivô principal até aos 
23Nm.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Pequenas braçadeiras

• Chave sextavada M4

•  Chave de torque 
pequena

 1. Encaminhar o tubo RB através do orifício de 
encaminhamento de cabos do eixo pedaleiro.

 2. Instalar o travão traseiro na escora.

 3. Encaminhar a manga do travão traseiro 
através das duas guias de cabos da escora.

 4. Utilizar uma braçadeira para prender 
ligeiramente a manga em torno das guias de 
cabos. Deixar as braçadeiras largas neste 
momento para fácil instalação da manga.

 5. Encaminhar a manga para cima no tubo 
diagonal e para fora do orifício esquerdo do 
tubo de direção.

4 INSTALAR O TRAVÃO TRASEIRO E O TUBO
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Leva

•  Abraçadeiras plásticas 
pequenas

• Chave dinamométrica

•  Chave sextavada 
(instalação do 
desviador traseiro)

 NOTA  Este procedimento assume 
que não existe eixo pedaleiro instalado. Se 
o eixo pedaleiro estiver instalado, pode-se 
encaminhar o cabo a partir do orifício do eixo 
pedaleiro até ao tubo de direção e para baixo 
até ao orifício de encaminhamento traseiro do 
cabo.

 1. Encaminhar o cabo do orifício de entrada do 
tubo de direção, para baixo no tubo diagonal e 
a sair no orifício de encaminhamento traseiro 
do cabo.

 2. Continuar a encaminhar a partir do orifício 
traseiro do cabo pelo orifício da escora 
traseira (lado da transmissão).

Dica Técnica: Utilizar uma ferramenta com gancho 
para ajudar a passar o cabo pelo orifício da escora. 

 3. Utilizar uma braçadeira para prender 
ligeiramente o cabo em torno das guias de 
cabos. Deixar as braçadeiras largas neste 
momento para fácil instalação.

 4. Conectar o desviador traseiro à escora. 
Apertar de acordo com as especificações 
originais do fabricante.

 5. Terminar a montagem do desviador de acordo 
com as recomendações do fabricante original.

5 INSTALAR O DESVIADOR TRASEIRO E CABO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Chave sextavada M4

• Chave dinamométrica

• Alicate de corte

 1. Na base do tubo do espigão, encaixar as duas 
bichas no anel vedante.

 2. Instalar a placa central da guia de cabo.  
Aplicar um binário de aperto de 2Nm nos 
parafusos.

 3. Agora, de volta às braçadeiras, apertar bem de 
encontro ao quadro e cortar as pontas à face.

6 INSTALAR O ANEL VEDANTE DA DUPLA GUIA DE CABOS
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Chave sextavada M4

• Alicate de corte

•  Chave sextavada 
(instalação do tampo 
superior do avanço)

•  Chave sextavada 
(parafuso de fixação 
da bobina do bloqueio)

• Chave dinamométrica

 1. Instalar o cabo no bloqueio remoto

 2. Encaminhar o cabo através do orifício na zona 
inferior do tubo superior em frente ao IsoStrut. 
Vai sair no orifício do lado da transmissão do 
tubo de direção.

 3. No tubo de direção, encaminhar o fio através 
do cabo.

 4. No IsoStrut, deslizar a ponteira no fio.

PONTEIRA

 5. Guiar o fio através do encaixe no terminal do 
cabo.

 6. Encaminhar o fio em volta da bobina do 
bloqueio e instalar o parafuso de fixação.

LADO DA TRANSMISSÃO LADO OPOSTO À 
TRANSMISSÃO

 7. Verificar se o mecanismo funciona de forma 
satisfatória.

 8. Cortar o fio à medida apropriada (20-30mm) e 
colocar um terminal. 

7 ENCAMINHAR O CABO DE BLOQUEIO 8 ENCAMINHAMENTO DE CABOS

CABO DE BLOQUEIO 
DO AMORTECEDOR 

ENCAMINHAMENTO PELO 
TUBO SUPERIOR

ESPIGÃO 
TELESCÓPICO
(SE APLICÁVEL)

ENCAMINHAMENTO DO CABO 
DO DESVIADOR TRASEIRO 
ATRAVÉS DA ESCORA DO 
LADO DA TRANSMISSÃO

TUBO DO TRAVÃO 
TRASEIRO
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9

Substituição do espaçador do volume de ar 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

•  Chave de eixo pedaleiro 
de bocas BSA30

• Chave inglesa

• Loctite Blue 243

• Alicate bico de papagaio

• Chave dinamométrica

• Bomba de amortecedor

• Espaçadores

 1. Utilizar uma bomba de amortecedor para 
verificar a pressão do ar no amortecedor. 
Tomar nota desse valor para utilizar no passo 
18.

 2. Retirar gradualmente o ar pela válvula de ar.

Dica Técnica: Não há necessidade de comprimir o 
amortecedor uma vez que vai ser preciso algum ar 
na mola pneumática negativa.

 3. Retirar os dois parafusos e anilhas dianteiros 
do IsoStrut.

 4. Afrouxar mas não remover o pino traseiro do 
amortecedor.

 5. Rodar a manete em sentido anti-horário para 
colocar a manete de bloqueio na posição de 
aberta.

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

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

ATENÇÃO: Tomar atenção especial para proteger o 
tubo superior de arranhões que possam resultar da 
ação da ferramenta de extremidade aberta a soltar a 
anilha de fixação.

 7. Utilizar a ferramenta BSA30 para soltar a 
anilha de fixação e desenroscá-la da estrutura 
do veio do amortecedor.

Dica Técnica: Este passo é mais simples com o 
amortecedor comprimido.

 8. Com a anilha desenroscada do amortecedor, 
a extremidade dianteira do amortecedor vai 
prolongar-se para a frente e revelar uma anilha 
de borracha, uma placa redonda de metal e o 
espaçador.

 9. Limpar qualquer sujidade ou resíduo adesivo 
das roscas do amortecedor e da anilha de 
fixação.

10. Mover a placa redonda de metal para dentro 
do IsoStrut. Depois, utilizar uma chave inglesa 
para remover o espaçador do volume de ar.

11. Colocar um novo espaçador em volta do veio 
do amortecedor.  

12. Dependendo do tamanho do espaçador, utilizar 
uma chave inglesa ou alicate com pontas de 
fixação para colocar o espaçador no sítio.
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99  Procedimento do espaçador do volume de ar

13. Deve-se ouvir um estalido quando o espaçador 
encaixar no tampo pneumático superior. 

14. Aplicar Loctite Azul 243 a um mínimo de duas 
linhas de rosca cobrindo 60-90° das roscas.

15. Mover para trás no selim e puxar o selim para 
cima para estender a suspensão. Isto vai 
colocar a anilha de fixação em contacto com o 
amortecedor.

16. Utilizar a ferramenta BSA30 para colocar a 
anilha de fixação no amortecedor. 

Dica Técnica: Para a obtenção de melhores 
resultados, sentar no pneu traseiro para este passo 
de forma a equilibrar a bicicleta.

17. À medida que se aperta a anilha de fixação, 
localizar a orientação do tampo pneumático 
superior no amortecedor. É conveniente obter 
a orientação adequada e espaço de quadro 
antes de fazer o aperto.

 NOTA  Certificar que a válvula da mola 
pneumática tem espaço suficiente em relação 
ao quadro para o funcionamento da bomba de 
amortecedor.

Dica Técnica: O tampo pneumático superior 
pode ser colocado de acordo com a preferência 
do ciclista. Verificar bem o espaço do quadro para 
garantir um ajuste adequado

 Procedimento do espaçador do volume de ar

18. Utilizar a chave de torque e o orifício na chave 
do eixo pedaleiro para apertar a anilha de 
fixação com 17Nm

17Nm

19. Colocar o amortecedor na posição de 
utilização para verificar a posição adequada do 
tampo da válvula de ar. Corrigir se necessário.

20. Olear ligeiramente e instalar os parafusos de 
encaixe dianteiros do amortecedor. Certificar 
que as anilhas ficam por baixo das cabeças 
dos parafusos. Apertar os parafusos com 
5Nm.

21. Apertar o eixo traseiro do amortecedor com 
10Nm.

22. Utilizar a bomba de amortecedor para voltar a 
encher o amortecedor com a pressão PSI do 
passo 1.

23. Executar o procedimento SAG para determinar 
as configurações adequadas do amortecedor 
para o ciclista.
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (VEDANTES)

•  Conjunto de ferramentas de vedantes e 
compressão de casquilhos (par) PN 593490

• Vareta Delrin de 25.4 mm

• Compressão da caixa de direção

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (CASQUILHOS)

• Martelo Unior Slide PN: 689/2B1-US

• Pinça expansível 30-36

• Ferramenta de instalação de casquilhos

• Medidor de casquilhos

 1. Utilizar a vareta Delrin para retirar o vedante 
dianteiro.

Dica Técnica: Pode ser necessário rodar a vareta 
em torno do veio para remover o vedante.

 2. Retirar a anilha de borracha. 

 NOTA  Existe apenas uma anilha de 
borracha na zona dianteira do veio. Nenhuma 
na zona posterior.

 3. Utilizar a vareta Delrin para retirar o vedante 
traseiro.

Se estiver somente a substituir os vedantes, 
salte para a INSTALAÇÃO DO VEDANTE DE 
BLOQUEIO na página 23.

Se estiver a substituir os vedantes e os 
casquilhos, continue com o o passo 4.

 4. Colocar o martelo com a pinça colocada 
dentro da extremidade dianteira do veio.

10 VEDANTES E CASQUILHOS DO VEIO  Vedantes e casquilhos do veio

 5. Enroscar a pinça para engatar no rebordo do 
casquilho.

Dica Técnica: Cuidado para não engatar o rebordo 
do casquilho dentro do veio. Engatar apenas no 
casquilho.

 6. Utilizar a ação do martelo para remover o 
casquilho.

 7. Repetir os passos 4 e 6 para o casquilho 
traseiro.

 8. Limpar os orifícios do casquilho com um pano 
limpo e seco para remover os detritos.

 9. Colocar um casquilho novo em cada uma das 
ferramentas de instalação de casquilhos.

Vedante

Utilizar este lado da ferramenta 
para inserir os casquilhos

Ferramenta de Compressão 
de Vedante e Casquilho

Casquilho

Utilizar este lado da ferramenta 
para inserir os vedantes

10. Colocar ambas as ferramentas nas zonas 
dianteira e traseira do veio.

11. Inserir a compressão da caixa de direção a 
partir da dianteira do veio (extremidade guia 
na zona dianteira do veio).
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10  Vedantes e casquilhos do veio

12. Na zona posterior do veio, clicar até ao fim da 
compressão da caixa de direção.

13. Girar a compressão da caixa de direção para 
baixo até assentar com suavidade. Verificar 
o alinhamento correto da compressão, das 
ferramentas e dos casquilhos. Rodar a 
compressão para empurrar os casquilhos para 
a posição correta.

 NOTA  É normal haver espaços 
diferentes nas zonas dianteira e traseira do 
veio.

14. Apertar a compressão até se sentir 
resistência. Quando se sentir resistência, 
remover a compressão e ferramentas e 
verificar se os casquilhos estão na posição 
correta. 
 
Verificar se o casquilho está bem pressionado 
no fundo do veio. Desde o topo do casquilho 
até ao passo acima do casquilho, as medidas 
devem ser:  
 
•  Dianteira = 16.9 mm 
•  Traseira = 10.5 mm

EXTREMIDADE 
DIANTEIRA 
16.9 MM

EXTREMIDADE 
TRASEIRA

15. Desde a zona dianteira do veio, utilizar o 
medidor de casquilhos para medir o casquilho.

IMPORTANTE: Não utilizar lubrificante.

IMPORTANTE: Certificar que a cabeça da ferramenta 
de medição está limpa antes da sua utilização.

16. Repetir o passo 14 até quatros vezes fazendo 
movimentos de frente para trás e vice-versa.

 NOTA  Rodar o medidor para a 
esquerda ou para a direita não importa.

 1. Limpar a superfície do vedante dentro do veio 
para remover detritos.

 2. Colocar ambos os vedantes do veio nas 
ferramentas de casquilhos e vedantes.

Vedante

Utilizar este lado da ferramenta 
para inserir os casquilhos

Ferramenta de Compressão 
de Vedante e Casquilho

Casquilho

Utilizar este lado da ferramenta 
para inserir os vedantes

 3. Colocar ambas as ferramentas com vedantes 
nas zonas dianteira e traseira do veio.

 4. Inserir o encaixe de pressão da caixa 
de direção a partir da dianteira do veio 
(extremidade guia na zona dianteira do veio).

 5. Na zona posterior do veio, clicar até ao fim do 
encaixe de pressão da caixa de direção.

 6. Girar a compressão da caixa de direção para 
baixo até assentar com suavidade. Verificar o 
alinhamento correto do botão de pressão, das 
peças e dos vedantes. Rodar a compressão 
para empurrar os vedantes para a posição 
correta.

 7. Apertar a compressão até se sentir 
resistência. Quando sentir resistência, 
remover a compressão e ferramentas e 
verificar se os casquilhos estão na posição 
correta.

 8.  Verificar visualmente se não existe espaço 
entre o vedante e o veio nas extremidades.

11 INSTALAÇÃO DO VEDANTE
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 9. Embeber a anilha de borracha em óleo de 
forqueta. 

10. Instalar a anilha de borracha na zona dianteira 
do veio.

Estás pronto para a instalação do IsoStrut 
(ver pág. 4)

 Instalação do vedante




