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GÓRNA POKRYWA ŁOŻYSKA

OGRANICZNIK KNOCK BLOCK

1. Sprawdzić krawędzie tych części pod kątem 
uszkodzeń i zużycia.

• Ogranicznik Knock Block

• Spodni kanał górnej pokrywy łożyska

• Klucze blokujące na górze osłony łożyska 
(klucze łączące się ze wspornikiem 
kierownicy)

2. Wymienić uszkodzone lub zużyte elementy.

Opis Numer części

Kompletny zestaw sterów Knock Block 
58 stopni

5252156

Górny zespół Knock Block 58 stopni 5252157

MOCOWANIE 
KIOX

GÓRNA POKRYWA 
ŁOŻYSKA

ŁOŻYSKO  
DOLNE

ŁOŻYSKO GÓRNE

BIEŻNIA ŁOŻYSKA 
DOLNEGO

PIERŚCIEŃ 
USZCZELNIAJĄCY

GŁÓWKA  
RAMY

OGRANICZNIK 
KNOCK BLOCK

STEROWNIK  
KIOX

ŚRUBA OGRANICZNIKA 
KNOCK BLOCK

1. Podłączyć czerwoną linkę sterowania (z otworu 
dostępowego w rurze przedniej od strony 
nienapędowej) do mocowania Kiox.

2. Nałożyć smar na górne i dolne otwory łożysk 
główki ramy.

3. Nałożyć smar na wewnętrzne gniazda łożysk 
pierścienia uszczelniającego i bieżni łożyska 
dolnego sterów.

4. Zamontować bieżnię łożyska dolnego sterów, a 
następnie dolne łożysko na rurze sterowej.

5. Włożyć rurę sterową w dolną część główki ramy.

6. Zamontować górne łożysko i pierścień 
uszczelniający na rurze sterowej.

7. Należy użyć śruby ogranicznika Knock Block, 
aby zainstalować Knock Block i uchwyt 
wyświetlacza Kiox.

8. Zamontować górną pokrywę łożyska.

9. W razie konieczności zamontować podkładki 
dystansowe.

1 Sprawdzić komponenty Knock Block Zainstalować Knock Block i 
mocowanie Kiox na sterach2
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Numer 
pozycji Opis

Numer 
części

1
Hak przerzutki, śruba i podkładka 
30 mm

W583423

Informacje o przerzutce z zestawem osprzętu Active 
Braking Pivot znajdują się na stronie 15.

 1

UWAGA: Nie używać smaru między hakiem a 
ramą roweru.

UWAGA: Nie wolno nakładać smaru na gwinty 
śruby haka.

 UWAGA   Należy użyć klucza, który mierzy 
moment dokręcania w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara oraz w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

1. Włożyć hak od wewnątrz dolnej rury widełek 
tylnych po stronie napędu.

2. Zamontować podkładkę na śrubie haka 
przerzutki.

3. Włożyć śrubę do ramy.

4. Upewnić się, że hak jest w odpowiedniej 
pozycji, jak przedstawiono na ilustracji.

5. Dokręcić śrubę haka momentem 25 Nm  
(gwint lewy).

UWAGA: Zbyt mocne dokręcenie może 
spowodować pęknięcie haka.

Numer 
pozycji Opis

Numer 
części

1 Górna część rury dolnej  556549

2

Rura dolna, średnie i większe ramy

W590604
Rura dolna, małe ramy 
(dopasowanie przez przycięcie)

3 Widełki dolne W587594

1. Do czyszczenia powierzchni ramy, które pasują 
do poniższych osłon, należy użyć alkoholu 
izopropylowego.

UWAGA: Nie czyścić całej ramy alkoholem 
izopropylowym.

2. Zdjąć osłonę ochronną strony z klejem.

3. Przymocować osłony, jak przedstawiono na 
ilustracji.

 3

 1

 2

3 Hak przerzutki tylnej 4 Osłony ramy
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Prowadzenie przewodów5

Przewód Kolor

Przerzutka tylna Zielony

Hamulec tylny Niebieski

Sterownik Czerwony

Sztyca regulowana Czarny

Czujnik prędkości Żółty

Ładowanie akumulatora Pomarańczowy

Lampka przednia Fuksjowy 

1. Założyć opaskę zaciskową na przewód 
przedniego światła i przymocować do przewodu 
sterownika wewnątrz ramy nad RIB.

2. Przeprowadzić pancerze przewodów zmiany 
biegów i przewody hamulcowe.

 UWAGA  Prowadniki z tworzywa sztucznego 
rury dolnej mają strzałki, które pokazują 
prawidłowe ułożenie kierunku.

HAMULEC TYLNY

PROWADNIKI

PRZEWÓD LAMPKI 
PRZEDNIEJ

STEROWNIK

SZTYCA REGULOWANA 
(JEŻELI JEST 
DOSTĘPNA)

WEWNĘTRZNY 
PROWADNIK (2x) (OPCJA)

CZUJNIK PRĘDKOŚCI

PRZERZUTKA TYLNA LINKI HAMULCA I PRZERZUTKI  
PRZECHODZĄ POZA RAMĘ

ŁADOWANIE AKUMULATORA

PROWADNIK DO PROWADZENIA 
LINEK I PRZEWODÓW



4

Lista części

Numer pozycji Opis Moment dokręcania (Nm) Numer części Ilość Numer części zestawu

 1 Dolny uchwyt dokujący Nie dotyczy 1

 580066
 2 Nakrętki zabezpieczające Nie dotyczy 4

 3 Śruby zabezpieczające T25 5 Nie dotyczy 4

12 Górny uchwyt dokujący Nie dotyczy 1

 4 Płytka łącząca Nie dotyczy 1
 579325

 8 Osłona blokady Nie dotyczy 1

 5 Śruby z łbem półkulistym z gniazdem 5 Nie dotyczy 2

 579247
 6 Śruby wpuszczane 2 Nie dotyczy 4

 9 Podkładki Nie dotyczy 2

 7 Zderzaki  579326 2

10 Zespół wypychacza  579324 1 Nie dotyczy

11 Blokada W562311 1 Nie dotyczy

6 System RIB bez płytki wyrównującej

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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	 Dodatek	do	instrukcji	obsługi	Rail	2020	i	2021

Demontaż systemu mocowania RIB

1. Ustawić rower na stojaku rowerowym z 
przodem pochylonym w dół, jak pokazano 
poniżej. W ten sposób unikniemy wpadnięcia 
obluzowanego osprzętu do układu 
napędowego. 

2. Wyjąć akumulator RIB z rury dolnej.

3. Zwrócić uwagę na prowadzenie przewodów. 
Sposób prowadzenia przewodów jest taki sam, 
jak w przypadku montażu.

4. Wyjąć kluczyk z blokady akumulatora.

5. Wykręcić dwie śruby (6), dwa zderzaki (7) 
i osłonę blokady (8) z górnego uchwytu 
dokującego.

6. Wykręcić dwie śruby z łbem półkolistym  
(5), podkładki (9), zespół wyrzutnika (10)  
i blokadę (11).

7. Wykręcić dwie śruby zabezpieczające T25 (3) 
i dwie nakrętki zabezpieczające (2) oraz zdjąć 
górny uchwyt dokujący (12).

8. Wykręcić dwie śruby z łbem półkolistym (5) z 
dolnego uchwytu dokującego (1).

9. Ostrożnie wyjąć płytkę łączącą (4) i znaleźć 
punkt połączenia wtyku akumulatora. 

10. Odłączyć punkt połączenia od wtyku 
akumulatora. 

11. Wykręcić dwie śruby zabezpieczające T25 (3) 
i nakrętki zabezpieczające (2) i zdjąć dolny 
uchwyt dokujący (1). Całkowicie zdemontować 
dolny podzespół dokujący z roweru.

12. W przypadku instalacji nowego systemu RIB 
należy wyjąć obecny wtyk przyłączeniowy 
akumulatora z płytki łączącej (4). 

 UWAGA  W celu ułatwienia demontażu 
może być konieczne użycie noża do odcięcia 
niektórych lub wszystkich plastikowych haczyków, 
jak pokazano na rysunku. Plastikowa płytka 
łącząca nie zostanie ponownie użyta z nowym 
systemem RIB.
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	 Dodatek	do	instrukcji	obsługi	Rail	2020	i	2021

Montaż systemu RIB 

1. Ustawić rower na stojaku rowerowym z 
przodem pochylonym w dół, jak pokazano 
poniżej. W ten sposób unikniemy wpadnięcia 
obluzowanego osprzętu do układu 
napędowego. 

2. Upewnić się, że przewody biegnące wzdłuż 
dolnej i/lub górnej części rury dolnej są 
dobrze zamocowane w miejscu i odpowiednio 
poprowadzone wg demontażu.

3. Do montażu dolnego uchwytu dokującego (1) 
użyć dwóch śrub zabezpieczających T25 (3) i 
nakrętek zabezpieczających (2).

4. Ostrożnie podłączyć wtyk akumulatora w płytce 
łączącej (4) do złącza akumulatora w jednostce 
napędowej.

5. Do montażu płytki łączącej (4) użyć dwóch śrub 
z łbem kulistym (5).

6. Należy użyć dwóch śrub zabezpieczających T25 
(3) i dwóch nakrętek zabezpieczających (2) 
oraz zainstalować górny uchwyt dokujący (12).

7. Do montażu zespołu blokady (10) użyć dwóch 
śrub z łbem kulistym (5) i podkładek (9).

8. Do montażu osłony blokady (8) do górnego 
uchwytu dokującego ramy użyć dwóch śrub (6) 
i dwóch zderzaków (7).

9. Wprowadzić kluczyk do blokady akumulatora.

10. Zamontować akumulator RIB w rurze dolnej.

11. Aby przetestować połączenie, należy przy 
włączonym systemie spróbować przesunąć 
akumulator w kierunku główki ramy.

12. Zaktualizować oprogramowanie zgodnie z 
procesem producenta.

13. Przeprowadzić procedurę montażu i wyjęcia 
akumulatora w standardowym trybie pracy.
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Lista części

Numer pozycji Opis Moment dokręcania (Nm) Numer części Ilość Numer części zestawu

 1 Płytka wyrównująca W5252805 1

 2 Śruba z łbem kulistym 2

Nie dotyczy

2

 5257257

 4 Nakrętki zabezpieczające 2

 7 Śruby z łbem półkulistym z gniazdem 5 2

 8 Śruby wpuszczane 3 2

13 Śruby zabezpieczające T25 5 4

11 Podkładki 2

 3 Dolny uchwyt dokujący
Nie dotyczy

1  5256255 (stop aluminium)
5277571 (włókno węglowe)12 Górny uchwyt dokujący 1

 5 Wtyk przyłączeniowy akumulatora Nie dotyczy

 6 Dolne mocowanie wtyku akumulatora Nie dotyczy 1

 525625614 Górna plastikowa osłona blokady Nie dotyczy 1

15 Zderzaki  579326 2

 9 Zespół wypychacza  564539 1 Nie dotyczy

10 Zespół blokady W591941 1 Nie dotyczy

7 System RIB z płytką wyrównującą

7
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	 Dodatek	do	instrukcji	obsługi	Rail	2020	i	2021

Demontaż systemu RIB

 UWAGA  Możliwy bez demontażu układu 
napędowego z ramy roweru.

 UWAGA  Do montażu zachować wszystkie 
elementy złączne, zderzaki i zespół blokady.

1. Ustawić rower na stojaku rowerowym z 
przodem pochylonym w dół, jak pokazano 
poniżej. W ten sposób unikniemy wpadnięcia 
obluzowanego osprzętu do układu 
napędowego. 

2. Wyjąć akumulator RIB z rury dolnej.

3. Zwrócić uwagę na prowadzenie przewodów. 
Sposób prowadzenia przewodów jest taki sam, 
jak w przypadku montażu.

4. Wyjąć kluczyk z blokady akumulatora.

5. Zdemontować dwie śruby (8) i dwa zderzaki 
(15) i górną plastikową osłonę blokady (14).

6. Zdjąć zespół wypychacza (9) i zespół blokady 
(10).

7. Wykręcić dwie śruby z łbem półkolistym (7)  
i podkładki (11) z górnego uchwytu  
dokującego (12).

8. Odkręcić dwie śruby z łbem półkolistym (7) 
i zdjąć pokrywę dolnego mocowania wtyku 
akumulatora (6) z wtykiem akumulatora.

9. Przeciągnąć połączenie wtykowe akumulatora 
przez dolny metalowy uchwyt dokujący (3) i 
wyjąć połączenie wtykowe.

10. Wykręcić cztery śruby zabezpieczające (13) 
i nakrętki zabezpieczające (4), aby zdjąć 
płytkę wyrównującą (1) z górnym (12) i dolnym 
(3) uchwytem dokującym nadal złożone w 
podzespół. 

11. Wykręcić dwie śruby z łbem półkolistym (2) 
oraz górne (12) i dolne (3) uchwyty dokujące z 
płytki wyrównującej (1).
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	 Dodatek	do	instrukcji	obsługi	Rail	2020	i	2021

Montaż systemu RIB

1. Ustawić rower na stojaku rowerowym z 
przodem pochylonym w dół, jak pokazano 
poniżej. W ten sposób unikniemy wpadnięcia 
obluzowanego osprzętu do układu 
napędowego. 

2. Zainstalować wtyk przyłączeniowy akumulatora 
w pokrywie dolnego mocowania wtyku 
akumulatora (6).

WTYK 
PRZYŁĄCZENIOWY 
AKUMULATORA

 UWAGA  Upewnić się, że przewody 
biegnące wzdłuż dolnej i/lub górnej części rury 
dolnej są dobrze zamocowane na miejscu.

3. Umieścić dolny uchwyt dokujący (3) na płytce 
wyrównującej, jak pokazano poniżej. Za 
pomocą jednej śruby z łbem półkolistym (2) 
przymocować uchwyt do płytki. Dokręć śrubę 
momentem 3 Nm.

4. Za pomocą jednej śruby z łbem półkolistym 
(2) przymocować górny uchwyt dokujący, jak 
pokazano poniżej. Dokręć śrubę momentem 
3 Nm.

UCHWYT GÓRNY

5. Umieścić płytkę wyrównującą w otworze  
w ramie.

 UWAGA  Na spodniej stronie płytki 
wyrównującej znajduje się strzałka kierunkowa 
wskazująca, który koniec jest skierowany w stronę 
główki ramy.

6. Nasmarować łby czterech śrub 
zabezpieczających (13). 
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	 Dodatek	do	instrukcji	obsługi	Rail	2020	i	2021

7. Do zamocowania podzespołu należy użyć 
tych czterech śrub zabezpieczających (13) i 
nakrętek zabezpieczających (4).

  Nie należy w tym momencie całkowicie 
dokręcać śrub. 

UCHWYT GÓRNYUCHWYT DOLNY

WAŻNE: Upewnić się, że przewody biegnące wzdłuż 
podstawy rury dolnej nie zostaną zgniecione ani 
ściśnięte. Sposób prowadzenia przewodów powinien 
być zgodny z oryginalnym sposobem prowadzenia 
przewodów przed tą modyfikacją.

8. Nałożyć klej do gwintów 242 (lub podobny) w 
mocowaniach uchwytów dokujących. Wytrzeć 
nadmiar kleju do gwintów, aby zminimalizować 
ryzyko kontaktu z dolną pokrywą montażową 
akumulatora (6).

9. W dolnym uchwycie należy przeprowadzić 
połączenie wtykowe akumulatora przez dolny 
uchwyt dokujący (3).

10. Ponownie użyć dwóch śrub z łbem półkolistym 
(7) i zamontować pokrywę dolnego mocowania 
wtyku akumulatora (6) z wtykiem akumulatora. 

  Nie należy w tym momencie całkowicie 
dokręcać śrub.

11. Użyć dwóch podkładek (11) i śrub z łbem 
półkulistym (7), aby zamontować zespół 
blokady (10) do górnego uchwytu  
dokującego (12). 

12. Śruby należy dokręcać tak długo, aż podkładki 
(11) lekko zetkną się z wkładem blokady, a 
wkład blokady można jeszcze dosunąć do 
uchwytu dokującego (12) w celu regulacji.

13. Użyć dwóch śrub (8) i dwóch zderzaków (15), 
aby zamontować górną osłonę blokady (14). 
Dokręcić śruby momentem 2 Nm.

14. Wcisnąć górną osłonę blokady (14) w kierunku 
główki ramy, aż mały plastikowy wypust 
dotknie krawędzi wycięcia ramy. Nie wywierać 
nadmiernego nacisku.
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15. Sprawdzić, czy blokada jest wyśrodkowana  
(w miarę możliwości) w otworze ramy roweru.

ZESPÓŁ BLOKADY

RAMA ROWEROWA

16. Po wyśrodkowaniu blokady należy dokręcić 
dwie śruby zabezpieczające (13) w ramie 
roweru do pojawienia się oporu, ale nie  
do końca.

17. Należy upewnić się, że środek płytki 
wyrównującej nie jest wygięty w górę ani w 
dół i że jest dobrze zamocowany. Nie należy 
dokręcać do końca dwóch śrub z łbem 
półkolistym (7).

18. Przesunąć dolny uchwyt dokujący (3) w 
kierunku strony napędowej do końca i dokręcić 
dwie śruby zabezpieczające (13) momentem 
dokręcania 5 Nm. 

19. Przesunąć górny uchwyt dokujący (12) w 
kierunku strony napędowej do końca i dokręcić 
dwie śruby zabezpieczające (13) momentem 
dokręcania 5 Nm.

20. Zamontować akumulator RIB i sprawdzić, czy 
można go prawidłowo umieścić na miejscu i 
wyjąć na zewnątrz. 

  Dzięki wyregulowaniu uchwytów dokujących 
do ich maksymalnej regulacji po stronie 
napędu szczelina pomiędzy akumulatorem 
a ramą może być większa niż pożądana. Aby 
wyregulować ustawienie, należy wykonać kroki 
20–22. Jeśli efekt jest zadowalający, należy 
przejść do punktu 24. 

21. Odkręcić dwie śruby z łbem półkolistym (7) na 
każdym uchwycie dokującym i wyregulować 
pozycję uchwytów dokujących od strony 
napędu / od strony przeciwnej do napędu 
aż do uzyskania 2–3 mm szczeliny do ramy. 
Następnie dokręcić dwie górne i dwie dolne 
śruby z łbem kulistym (7) momentem 5 Nm.

22. Należy zauważyć, że szczeliny w górnej i dolnej 
części akumulatora nie są symetryczne. 
Nie stwarza to problemu z punktu widzenia 
funkcjonalności. Można jednak, z zachowaniem 
ostrożności, użyć śrub zabezpieczających (13), 
aby umieścić zespół dokujący jeszcze niżej w 
kierunku silnika. Zaleca się jednak zachowanie 
najlepszego wyglądu przy górnej krawędzi 
akumulatora, a nie przy dolnej. 

 Dodatek do instrukcji obsługi Rail 2020 i 2021
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23. Po zakończeniu regulacji należy wyjąć 
akumulator i sprawdzić płytkę wyrównującą.

PO DOKRĘCENIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH 
PŁYTKA POWINNA BYĆ PROSTA I PŁASKA.

WAŻNE: Upewnić się, że płytka wyrównująca jest 
prosta i nie jest wygięta w górę ani w dół.

24. Ponownie zamontować akumulator.

25. Aby przetestować połączenie, należy przy 
włączonym systemie spróbować przesunąć 
akumulator w kierunku główki ramy.

26. Zaktualizować oprogramowanie zgodnie z 
procesem producenta.

27. Przeprowadzić procedurę montażu i wyjęcia 
akumulatora w standardowym trybie pracy.

 Dodatek do instrukcji obsługi Rail 2020 i 2021
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Zapoznać się z instrukcjami montażu i demontażu 
danej jednostki napędowej Bosch.

3
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OŚ PRZEGUBU WAHACZA I GŁÓWNA OŚ PRZEGUBU

17 Nm

17 Nm

30 Nm

Numer 
pozycji Opis

Numer 
części Ilość

 1 Śruba Mino Link W579296 1

 2
Podkładka dystansowa 
Mino Link

W529969 2

 3 Łożysko Mino Link W529224 2

 4 Nakrętka Mino Link W529223 2

 5 Oś przegubu wahacza W535469 1

 6
Podkładka dystansowa 
przegubu wahacza

W290057 2

 7 Łożysko przegubu wahacza W586543 2

 8
Tuleja łożyskowa przegubu 
wahacza

W310155 1

 9 Nakrętka przegubu wahacza W311582 1

Zestaw przegubu wahacza – każdy 
zawiera oś przegubu, tuleję i 
nakrętkę, dwa łożyska i dwie 
podkładki dystansowe

599910 1

10
Nakrętka głównego 
przegubu

W584134 1

11
Podkładka dystansowa 
głównego przegubu

W440921 2

12 Łożysko głównego przegubu W302025 2

13 Tuleja głównego przegubu Tylko zestaw 1

14 Główna oś przegubu Tylko zestaw 1

Zestaw osprzętu do głównej osi 
przegubu – każdy zawiera oś 
przegubu, tuleję i nakrętkę, dwie 
podkładki dystansowe i dwa łożyska

599909 1

8 Montaż/demontaż jednostki 
napędowej Bosch 9 Osprzęt zawieszenia
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OSPRZĘT AMORTYZATORA THRU-SHAFT

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Numer 
pozycji Opis

Numer 
części Ilość

15
Śruba amortyzatora Thru 
Shaft

W547868 4

16
Górna podkładka 
dystansowa amortyzatora

W529969 2

17
Łożysko przegubu 
amortyzatora

W293466 4

18
Dolna podkładka 
dystansowa amortyzatora

W536414 2

10 Nm

10 Nm

STANDARDOWY OSPRZĘT AMORTYZATORA 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Numer 
pozycji Opis

Numer 
części Ilość

16
Górna podkładka 
dystansowa amortyzatora

W529969 2

17
Łożysko przegubu 
amortyzatora

W293466 4

18
Dolna podkładka 
dystansowa amortyzatora

W536414 2

19
Górna oś amortyzatora i 
zestaw nakładki

 599898 3

20
Dolna oś amortyzatora i 
zestaw nakładki

 599900 1

 Dodatek do instrukcji obsługi Rail 2020 i 2021
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23

23

24

22
26

22

25

HAK I ZACISK KOŁA ACTIVE BRAKING PIVOT (ABP)

Numer 
pozycji Opis

Numer 
części Ilość

22 Łożysko W583424 2

23
Podkładka dystansowa 
(tylko ramy z włókna 
węglowego)

W583422 2

24 Prowadnik osi W583419 1

25 Nakrętka osi W583420 1

26 Zacisk tylny W583470 1

Zestaw osprzętu uniwersalnego 
Active Braking Pivot – uniwersalny 
hak przerzutki ze śrubą i podkładką, 
jeden prowadnik osi, jedna nakrętka 
osi, dwie podkładki dystansowe i dwa 
łożyska.

  599911 1

Linia łańcucha: 
52 mm „Boost” z 
przesuniętą zębatką

Maksymalny zębatka: 34T (tylko 1x)

Maksymalny rozmiar opony: 29 x 2,60"

Maksymalny widelec:
170 mm – od osi do 
główki: 580 mm

Skok ramy i widelca: 160 mm

Wysokość dolnej podkładki 
sterów:

1 mm

Długość amortyzatora od 
otworu do otworu:

230 mm

Długość skoku amortyzatora: 57,5 mm

Szerokość górnego mocowania 
amortyzatora:

54 mm

Szerokość dolnego mocowania 
amortyzatora:

40 mm

Średnica osi/śruby 
amortyzatora:

10 mm

10 Osprzęt haka 11 Dane techniczne




