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Lista części sztycy regulowanej Line 31,6

Element Opis Numer części

1 Wkład W564494 (100mm)
W564493 (125mm)
W564492 (150mm)

2 Uszczelka przeciwkurzowa W554232

3 Tuleja górna
572185

4 Tuleja dolna

5 Ogranicznik dobicia W532638

6 Śruba i nakrętka mocująca 
wkład

572186

7 Zespół siłownika W562529

8 Wpust (2x) 572184

9 Pierścień blokujący kołnierz Nd.

10 Ogranicznik skoku W564788 (30mm)

11 Ogranicznik skoku W564787 (10mm)

12 Rura dolna Nd.

13 Zacisk siodła 582217

14 Rura górna Nd.
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Lista części sztycy regulowanej Line Elite 
34,9

Element Opis Numer części

1 Nakrętka baryłkowa

5263424

2 Płyta górna

3 Sprężyna

4 Płyta dolna

5 Podkładka (2x)

6 Śruba M6xL33 (2x)

7 Rura górna sztycy Nd.

8 Klucz plastikowy (3x) 586439

9 Rura stabilizatora Nd.*

10 Uszczelka 
przeciwkurzowa

597151

11 Pierścień blokujący 
kołnierz

Nd.

12 Tuleja górna 582427

13 O-ring Nd.*

14 Tuleja dolna 582422

15 Rura dolna sztycy Nd.

16 Śruba mocująca M6 582419

17 Nakrętka górna Nd.*

18 Wkład 597152 (100mm)
593599 (150mm)
597153 (170mm)
597154 (200mm)

19 Ogranicznik dolny **

20 Nakrętka blokująca 
wkład

**

21 Pianka 
zabezpieczająca przed 
kurzem

5265372  
jako zespół

22 Suwak

23 Łącznik siłownika

24 Główny łącznik 
siłownika

25 Krótki bolec siłownika

26 Długi bolec siłownika 
(2x)

27 Dolna obudowa 
siłownika

28 Ogranicznik skoku 
(30mm)

W597162

29 Ogranicznik skoku 
(10mm)

W597161

*Wyłącznie w celach informacyjnych. Nie oferowane do 
serwisu.
**Wstępnie zainstalowany i dołączony do wkładu; nie 
powinien być usuwany przez sprzedawcę/konsumenta.
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Lista części sztycy regulowanej Line Elite 
31,6

Element Opis Numer części

1 Zespół siłownika W569797

2 Rura dolna Nd.

3 Rura górna Nd.

4 Dolny zacisk szyny

582216
5 Górny zacisk szyny

6 Nakrętka (2x)

7 Śruba zaciskowa szyny 
siodełka (2x)

8 Adapter mocowania 
gwintowanego

*

9 Odbojnik *

10 Pierścień blokujący 
kołnierz

Nd.

11 Uszczelka 
przeciwkurzowa

W554232

12 Tuleja górna 596886

13 Wpust (2x) 572184

14 Tuleja dolna 596886

15 Wkład W564865 (100mm)
W564866 (150mm)
W564867 (170mm)
W564868 (200mm)

16 Śruba z łbem 
sześciokątnym

W569753

17 Ogranicznik skoku 
(30mm)

W564788

18 Ogranicznik skoku 
(10mm)

W564787

*Wstępnie zainstalowany i dołączony do wkładu; nie 
powinien być usuwany przez sprzedawcę/konsumenta.
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Serwis sztycy regulowanej Line

Dla mechaników lub rowerzystów z podstawowymi 
umiejętnościami, narzędziami i wiedzą w zakresie 
mechaniki

• Utrzymuj sztycę regulowaną Line w czystości. To 
zapewni Ci więcej lat zabawy.

• Sekcja serwisowa półroczna (strona 5) obejmuje 
wymianę smaru wewnętrznego.

Serwis należy przeprowadzać po 
odpowiednim czasie lub przejechanym 
dystansie - w zależności od tego, co jest 
najbardziej odpowiednie dla konkretnych 
warunków do jazdy.

Miesiące

Po każdej 
przejażdżce

1-szy 
serwis 

nowego 
roweru

3 6 9 12 24

Godziny 25 50 75 100 200

Niestrzępiącą szmatką wytrzeć goleń do 
czystości

■ ■

Wyczyścić i nasmarować sztycę 
podsiodłową

■ ■

Pełny serwis korpusu ■

Montaż ogranicznika skoku

UWAGA: Nie układaj podkładek dystansowych w celu 
uzyskania innego ograniczenia skoku niż 10 mm lub 30 mm.

1. Ściśnij sztycę regulowaną o 50%.

2. Obróć pierścień blokujący kołnierz w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić 
go z dolnej rury.

3. Podciągnij górną tuleję.

4. Zamontuj ogranicznik skoku poniżej górnej tulei. 

5. Wsuń ogranicznik skoku do dolnej rury.

UWAGA: Upewnij się, że wpusty na ograniczniku skoku 
są wyrównane z rowkami w dolnej rurze.

6. Wsuń górną tuleję z powrotem na miejsce.

7. Dokręć pierścień blokujący kołnierz na dolnej rurze 
momentem 3-5 Nm.

 o  Wykonywanie sekcji serwisowej 
półrocznej (strona 5) pomoże zapewnić 
funkcjonalność sztycy i zapewnić jej 
płynną pracę.

• Sekcja kompletnego przeglądu korpusu (strona 
5) obejmuje wymianę wszystkich elementów 
zużywających się w systemie. Pomoże to w 
utrzymaniu płynnego skoku i zmniejszy ilość 
niepożądanego ruchu, znanego „luzem”.
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Co pół roku - Czyszczenie i smarowanie

1. Zapisz pozycję siodełka przed zdjęciem.

2. Zdejmij zaciski siodełka z główki sztycy.

3. Wykręć górną śrubę mocującą wkład.

4. Trzymając sztycę do góry nogami, obróć siłownik w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
aby wyjąć siłownik i wkład.

5. Obróć pierścień blokujący kołnierz w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić 
go z dolnej rury.

6. Zsuń dolną rurkę i wyczyść stary smar szmatką i 
alkoholem izopropylowym.

7. Wyczyść górną rurkę, górną tuleję, dolną tuleję i 
klucze szmatką i alkoholem izopropylowym.

8. Nasmaruj powierzchnie ślizgowe rury górnej i dolnej.

 a.  Powierzchnie ślizgowe: Odpowiednio pokryj grubą 
warstwą smaru. 

 b.  Nad górną tuleją: Nasmaruj uszczelkę cienką 
warstwą smaru.

9. Ponownie zamontuj górną i dolną rurę. 

UWAGA: Upewnij się, że klucze znajdują się w otworach 
w górnej rurze, a logo na dolnej rurze jest skierowane w 
stronę tyłu sztycy.

10. Dokręć pierścień blokujący kołnierz na dolnej rurze 
momentem 3-5 Nm.

11. Zamontuj wkład i siłownik, następnie dokręć 
momentem 5Nm.

12. Załóż górną śrubę mocującą wkład (6) i dokręć 
momentem  
3Nm.

13. Zamontuj siodełko i płyty siodełka, następnie dokręć 
momentem 9Nm.

Raz na rok - Pełny serwis korpusu

1. Zapisz pozycję siodełka przed zdjęciem.

2. Zdejmij zaciski siodełka z główki sztycy.

3. Wykręć górną śrubę mocującą wkład.

4. Trzymając sztycę do góry nogami, obróć siłownik w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
aby wyjąć go i wkład.

5. Obróć pierścień blokujący kołnierz w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić 
go z dolnej rury.

6. Zsuń dolną rurkę i wyczyść stary smar szmatką i 
alkoholem izopropylowym.

7. Wyczyść rurę górną.

8. Zdejmij dolną tuleję, klucze, górną tuleję i pierścień 
zabezpieczający kołnierz z uszczelką.

9. Oczyść rurkę szmatką i alkoholem izopropylowym.

10. Zdejmij uszczelkę z pierścienia blokującego kołnierz. 

11. Nałóż pierścień blokujący kołnierz na dolną rurkę, aby 
przytrzymać kołnierz środkowy. Jednocześnie użyj 
łyżki do opon, aby usunąć starą uszczelkę.

12. Wciśnij nową uszczelkę do pierścienia blokującego 
kołnierz.

13. Zamontuj pierścień blokujący i uszczelkę kołnierza (od 
kroku 9), górną tuleję, dolną tuleję i klucze.

14. Nasmaruj powierzchnie ślizgowe rury górnej i dolnej.

 a.  Powierzchnie ślizgowe: Odpowiednio pokryj grubą 
warstwą smaru. 

 b.  Nad górną tuleją: Nasmaruj uszczelkę cienką 
warstwą smaru.

15. Zamontuj spowrotem rurę górną i dolną 

UWAGA: Upewnij się, że klucze znajdują się w otworach 
w górnej rurze, a logo na dolnej rurze jest skierowane w 
stronę tyłu sztycy.

16. Dokręć pierścień blokujący kołnierz na dolnej rurze 
momentem 3-5 Nm.

17. Zamontuj wkład i siłownik, następnie dokręć 
momentem 5Nm.

18. Załóż górną śrubę mocującą wkład i dokręć 
momentem 3Nm.
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Wymiana wkładu

1. Zdejmij zaciski siodełka z główki sztycy.

2. Wykręć górną śrubę mocującą wkład.

3. Trzymając sztycę do góry nogami, obróć siłownik w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
aby wyjąć go i wkład ze sztycy.

4. Obróć siłownik w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby wyjąć go i nakrętkę mocującą 
wkład z wkładu.

5. Zamontuj nakrętkę mocującą wkładkę i siłownik na 
wkładce i dokręć momentem 2Nm.

6. Zamontuj wkład i siłownik, następnie dokręć 
momentem 5Nm.

7. Załóż górną śrubę mocującą wkład i dokręć 
momentem 3Nm.

Rozwiązywanie problemów ze sztycą Line

Potencjalny problem: Naciśnięcie manetki na 
kierownicy nie uaktywnia sztycy.

  Potencjalne rozwiązanie: Użyj regulatora  
w celu ustawienia napięcia linki. 

  Potencjalne rozwiązanie: Wymień linkę i 
pancerz.

Potencjalny problem: Sztyca nie utrzymuje żądanej 
wysokości.

 Potencjalne rozwiązanie: Wymień wkład.

Potencjalny problem: Sztyca wykazuje nadmierny 
ruch od przodu do tyłu.

  Potencjalne rozwiązanie: Dokręć kołnierz 
blokujący momentem 5 Nm.

 Potencjalne rozwiązanie: Wymień tuleje.

  Potencjalne rozwiązanie: Wykonaj kompletny  
serwis, wymień tuleje.

Potencjalny problem: Sztyca wykazuje nadmierny 
ruch na boki.

  Potencjalne rozwiązanie: Wykonaj kompletny  
serwis, wymień klucze.
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Zespół dźwigni sztycy regulowanej


