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COBERTURA DO ROLAMENTO 
SUPERIOR

BATENTE KNOCK BLOCK

1. Inspecionar os rebordos destes componentes 
para verificar se têm danos ou estão 
desgastados.

• Batente de Knock Block

• Canal inferior da cobertura do rolamento 
superior

• Chaves interligadas na parte superior da 
cobertura do rolamento (as chaves que 
se fixam no avanço do guiador).

2. Substituir quaisquer componentes danificados 
ou desgastados.

Descrição
Referência  
da peça

Caixa de direção completa de 58 graus 
Knock Block

5252156

Montagem superior de 58 graus Knock 
Block

5252157

SUPORTE  
KIOX

COBERTURA DO  
OLAMENTO 
SUPERIOR

ROLAMENTO INFERIOR

ROLAMENTO 
SUPERIOR

PISTA DA 
COROA

ANILHA DE 
COMPRESSÃO

TUBO DE DIREÇÃO

BATENTE KNOCK 
BLOCK

CONTROLADOR  
KIOX

PARAFUSO DE BATENTE 
KNOCK BLOCK

1. Ligar o cabo do controlador vermelho (a partir 
do orifício de acesso do tubo de direção no 
lado oposto da transmissão) ao suporte Kiox.

2. Aplicar massa lubrificante nos orifícios 
superiores e inferiores do rolamento do tubo 
de direção.

3. Aplicar massa lubrificante na parte interior dos 
alojamentos dos rolamentos para a anilha de 
compressão e pista da coroa da forqueta.

4. Instalar a pista da coroa da forqueta e depois 
o rolamento inferior na coluna de direção.

5. Inserir a coluna de direção na parte inferior do 
tubo de direção.

6. Instalar o rolamento superior e a anilha de 
compressão na coluna de direção.

7. Utilizar o parafuso do batente Knock Block 
para instalar o suporte do display Kiox e 
Knock Block.

8. Instalar a cobertura do rolamento superior.

9. Instalar espaçadores conforme necessário.

1 Inspecionar os componentes  
Knock Block

Instalar o suporte de Knock Block e 
Kiox na caixa de direção2
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Número 
do item Descrição

Referência  
da peça

1
Ponteira de desviador, 
parafuso e anilha de 30 mm

W583423

Consultar a página 15 para obter detalhes sobre o 
desviador com o kit de ferragens Active Braking Pivot.

 1

ATENÇÃO: Não aplicar massa lubrificante entre a 
ponteira e o quadro da bicicleta.

ATENÇÃO: Não aplicar massa lubrificante nas 
roscas dos parafusos da ponteira.

 NOTA   É necessário utilizar uma chave 
dinamométrica que meça o binário no sentido 
dos ponteiros do relógio e também no sentido 
inverso.

1. Inserir a ponteira no interior da escora no lado 
da transmissão.

2. Instalar a anilha no parafuso da ponteira  
do desviador.

3. Inserir o parafuso no quadro.

4. Comprovar que a ponteira está na posição 
correta, conforme apresentado.

5. Apertar o parafuso da ponteira com um torque 
de 25 Nm (rosca esquerda).

ATENÇÃO: apertar demasiado o parafuso pode 
fazer com que a ponteira parta.

Número 
do item Descrição

Referência da 
peça

1 Tubo superior inferior  556549

2

Tubo inferior, quadros 
maiores e médios

W590604
Tubo inferior, quadros 
pequenos (ajustados)

3 Escora inferior W587594

1. Utilizar álcool isopropílico para limpar as 
superfícies do quadro onde encaixam as 
proteções seguintes:

ATENÇÃO: Não limpar o quadro completo com 
álcool isopropílico.

2. Remover a película de proteção para o 
autocolante.

3. Encaixar as proteções conforme mostrado.

 3

 1

 2

3 Ponteira de desviador traseiro 4 Proteções do quadro
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Encaminhamento de cabos5

Cabo Cor

Desviador traseiro Verde

Travão traseiro Azul

Controlador Vermelho

Espigão telescópico Preto

Sensor de velocidade Amarelo

Carga da bateria Laranja

Luz Dianteira Magenta 

1. Utilizar uma abraçadeira para prender o fio da 
luz dianteira ao cabo do controlador no interior 
do quadro acima do RIB.

2. Encaminhar as espirais de mudanças e os 
tubos dos travões.

 NOTA  As guias de plástico do tubo 
inferior têm setas a indicar a orientação correta.

TRAVÃO TRASEIRO

ADAPTADORES

FIO DA LUZ 
DIANTEIRA

CONTROLADOR

ESPIGÃO DE SELIM 
TELESCÓPICO  
(SE APLICÁVEL)

ADAPTADOR INTERNO 
(2x) (OPCIONAL)

SENSOR DE 
VELOCIDADE

DESVIADOR TRASEIRO OS CABOS DO DESVIADOR E DOS TRAVÕES  
CRUZAM-SE FORA DO QUADRO

CARGA DA BATERIA

GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CABOS
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Lista de peças

Número  
do item Descrição Binário (Nm)

Referência 
da peça Quantidade

Referência do 
kit de peças

 1 Suporte de encaixe inferior N/A 1

 580066
 2 Contraporcas N/A 4

 3 Parafusos de segurança T25 5 N/A 4

12 Suporte de encaixe superior N/A 1

 4 Placa de ligação N/A 1
 579325

 8 Tampa da fechadura N/A 1

 5 Parafusos de cabeça cilíndrica 5 N/A 2

 579247
 6 Parafusos de cabeça escareada 2 N/A 4

 9 Anilhas N/A 2

 7 Batentes  579326 2

10 Conjunto de ejetor  579324 1 N/A

11 Fechadura W562311 1 N/A

6 Sistema RIB sem a placa de alinhamento

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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Remover o sistema de montagem RIB

1. Posicionar a bicicleta num cavalete com 
a parte frontal inclinada para baixo, como 
mostrado abaixo. Isto irá impedir que 
quaisquer peças soltas caiam para a zona  
do motor. 

2. Retirar a bateria RIB do tubo inferior.

3. Registar os percursos de encaminhamento 
dos cabos. O encaminhamento dos cabos 
será idêntico na instalação.

4. Retirar a chave da fechadura da bateria.

5. Retirar os dois parafusos (6), os dois batentes 
(7) e a tampa da fechadura (8) do suporte de 
encaixe superior.

6. Retirar os dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(5), as anilhas (9), o conjunto de ejetor (10) e 
a fechadura (11).

7. Retirar os dois parafusos de segurança T25 
(3), as duas contraporcas (2) e o suporte de 
encaixe superior (12).

8. Retirar os dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(5) do encaixe inferior (1).

9. Retirar cuidadosamente a placa de ligação (4) 
e identificar o ponto de ligação para a ficha  
da bateria. 

10. Desligar este ponto de ligação da ficha  
da bateria. 

11. Retirar os dois parafusos de segurança 
T25 (3), as contraporcas (2) e o suporte de 
encaixe inferior (1). Remover completamente o 
subconjunto de encaixe inferior da bicicleta.

12. Caso se trate da instalação do novo sistema 
RIB, remover a ficha de ligação da bateria 
existente da placa de ligação inferior (4). 

 NOTA  Para ajudar à remoção, pode ser 
necessário utilizar um alicate de corte para 
cortar alguns ou todos os ganchos de plástico, 
conforme apresentado. Esta placa de ligação  
de plástico não será reutilizada no novo  
sistema RIB.
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Instalar o sistema RIB. 

1. Posicionar a bicicleta num cavalete com 
a parte frontal inclinada para baixo, como 
mostrado abaixo. Isto irá impedir que 
quaisquer peças soltas caiam para a zona  
do motor. 

2. Garantir que os cabos que passam na 
parte inferior e/ou superior do tubo inferior 
estão fixos e na mesma passagem de 
encaminhamento aquando da remoção.

3. Utilizar os dois parafusos de segurança T25 
(3) e as contraporcas (2) para instalar o 
suporte de encaixe inferior (1).

4. Ligar cuidadosamente a ficha da bateria  
na placa de ligação (4) à ligação da bateria  
no motor.

5. Utilizar os dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(5) para instalar a placa de ligação (4).

6. Utilizar os dois parafusos de segurança T25 
(3) e as duas contraporcas (2) para instalar o 
suporte de encaixe superior (12).

7. Utilizar os dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(5) e as anilhas (9) para instalar o conjunto da 
fechadura (10).

8. Utilizar os dois parafusos (6) e os dois 
batentes (7) para instalar a tampa da 
fechadura (8) no encaixe do quadro superior.

9. Inserir a chave na fechadura da bateria.

10. Instalar a bateria RIB no tubo inferior.

11. Para testar a ligação, tentar deslizar a bateria 
em direção ao tubo de direção com o sistema 
ligado.

12. Atualizar o software de acordo com o processo 
do fabricante.

13. Realizar o procedimento habitual para instalar 
e ejetar a bateria.



 1
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Lista de peças

Número  
do item Descrição Binário (Nm)

Referência  
da peça Quantidade

Referência do kit de 
peças

 1 Placa de alinhamento W5252805 1

 2 Parafusos de cabeça cilíndrica 2

N/A

2

 5257257

 4 Contraporcas 2

 7 Parafusos de cabeça cilíndrica 5 2

 8 Parafusos de cabeça escareada 3 2

13 Parafusos de segurança T25 5 4

11 Anilhas 2

 3 Suporte de encaixe inferior
N/A

1  5256255 (alumínio)
5277571 (carbono)12 Suporte de encaixe superior 1

 5 Ficha de ligação da bateria N/A

 6 Montagem da ficha inferior da bateria N/A 1

 525625614 Tampa de plástico superior da fechadura N/A 1

15 Batentes  579326 2

 9 Conjunto de ejetor  564539 1 N/A

10 Conjunto da fechadura W591941 1 N/A

7 Sistema RIB com a placa de alinhamento

7
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Retirar o sistema RIB

 NOTA  É possível realizar esta operação 
sem remover o motor do quadro da bicicleta.

 NOTA  Guardar todos os parafusos, 
batentes e o conjunto da fechadura para a 
instalação.

1. Posicionar a bicicleta num cavalete com 
a parte frontal inclinada para baixo, como 
mostrado abaixo. Isto irá impedir que 
quaisquer peças soltas caiam para a zona  
do motor. 

2. Retirar a bateria RIB do tubo inferior.

3. Registar os percursos de encaminhamento 
dos cabos. O encaminhamento dos cabos 
será idêntico na instalação.

4. Retirar a chave da fechadura da bateria.

5. Retirar os dois parafusos (8), os dois batentes 
(15) e a tampa de plástico superior da 
fechadura (14).

6. Retirar o conjunto de ejetor (9) e o conjunto da  
fechadura (10).

7. Retirar os dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(7) e as anilhas (11) do suporte de encaixe 
superior (12).

8. Retirar dois parafusos de cabeça cilíndrica (7) 
e a tampa inferior de montagem da ficha da 
bateria (6) com a ficha da bateria.

9. Aparafusar a ligação da ficha da bateria 
através do novo suporte de encaixe inferior de 
metal (3) e retirar a ligação da ficha.

10. Retirar os quatro parafusos de segurança (13) 
e as contraporcas (4) para retirar a placa de 
alinhamento (1) com os suportes de encaixe 
superior (12) e inferior (3) como subconjunto. 

11. Retirar os dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(2) e os suportes de encaixe superior (12) e 
inferior (3) da placa de alinhamento (1).
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Instalar o sistema RIB.

1. Posicionar a bicicleta num cavalete com 
a parte frontal inclinada para baixo, como 
mostrado abaixo. Isto irá impedir que 
quaisquer peças soltas caiam para a zona  
do motor. 

2. Instalar a ficha de ligação da bateria na tampa 
inferior de montagem da ficha da bateria (6).

FICHA DE LIGAÇÃO DA 
BATERIA

 NOTA  Garantir que os cabos que passam 
na parte inferior e/ou superior do tubo inferior 
estão fixos.

3. Posicionar o suporte de encaixe inferior (3) 
na placa de alinhamento conforme mostrado 
abaixo. Utilizar um parafuso de cabeça 
cilíndrica (2) para fixar o suporte à placa. 
Apertar o parafuso com 3 Nm.

4. Utilizar um parafuso de cabeça cilíndrica (2) 
para prender o suporte de encaixe superior à 
placa, conforme mostrado abaixo. Apertar o 
parafuso com 3 Nm.

SUPORTE SUPERIOR

5. Colocar a placa de alinhamento na abertura 
do quadro.

 NOTA  A parte inferior da placa de 
alinhamento tem uma seta que indica qual das 
extremidades aponta para o tubo de direção.

6. Aplicar massa lubrificante nas cabeças dos 
quatro parafusos de segurança (13). 
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7. Utilizar estes quatro parafusos de segurança 
(13) e as contraporcas (4) para fixar o 
subconjunto.

  Não apertar totalmente os parafusos  
neste passo. 

SUPORTE SUPERIORSUPORTE INFERIOR

IMPORTANTE: Comprovar que os cabos que passam 
na base do tubo inferior não ficam esmagados nem 
apertados. O encaminhamento dos cabos deve ser 
idêntico ao encaminhamento original dos cabos 
antes desta modificação.

8. Aplicar o fixador de rosca 242 (ou semelhante) 
nos orifícios roscados dos suportes da base. 
Eliminar o excesso de fixador de rosca para 
minimizar a possibilidade de contacto com a 
tampa de montagem da bateria inferior (6).

9. No suporte inferior, aparafusar a ligação da 
ficha da bateria através do suporte de encaixe 
inferior (3).

10. Reutilizar dois parafusos de cabeça cilíndrica 
(7) para instalar a tampa inferior de montagem 
da ficha da bateria (6) com a ficha da bateria. 

  Não apertar totalmente os parafusos  
neste passo.

11. Utilizar as duas anilhas (11) e os parafusos de 
cabeça cilíndrica (7) para instalar o conjunto 
da fechadura (10) no suporte de encaixe 
superior (12). 

12. Apertar os parafusos até que as anilhas (11) 
fiquem ligeiramente em contacto com o centro 
da fechadura e ainda seja possível deslizar 
o centro da fechadura contra o suporte de 
encaixe (12) para ajustar.

13. Utilizar os dois parafusos (8) e os dois 
batentes (15) para instalar a tampa superior 
da fechadura (14). Aplicar um binário de 
aperto de 2 Nm nos parafusos.

14. Empurrar a tampa superior da fechadura 
(14) no sentido do tubo de direção até que a 
pequena patilha de plástico fique a tocar na 
extremidade do recorte do quadro. Não aplicar 
demasiada pressão.
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15. Comprovar que a fechadura está centrada 
(o mais possível) no orifício do quadro da 
bicicleta.

CONJUNTO DA 
FECHADURA

QUADRO DA 
BICICLETA

16. Assim que a fechadura estiver centrada, 
ajustar (sem apertar totalmente) os dois 
parafusos de segurança (13) no quadro  
da bicicleta.

17. Garantir que a parte central da placa de 
alinhamento não está inclinada para cima nem 
para baixo e que está apertada. Não apertar 
completamente os dois parafusos de cabeça 
cilíndrica (7).

18. Deslizar o suporte inferior (3) no sentido 
longitudinal da transmissão até onde for 
possível e, em seguida, apertar os dois 
parafusos de segurança (13) com um aperto 
de 5 Nm. 

19. Deslizar o suporte superior (12) no sentido 
longitudinal da transmissão até onde for 
possível e, em seguida, apertar os dois 
parafusos de segurança (13) com um aperto 
de 5 Nm.

20. Instalar a bateria RIB e comprovar se 
é possível colocar e ejetar a bateria 
corretamente. 

  Como os suportes foram ajustados no seu 
ajuste longitudinal máximo, a folga entre a 
bateria e o quadro poderá ser maior do que 
o pretendido. Para ajustar o posicionamento, 
seguir os passos 20 a 22. Se estiver tudo do 
agrado, avançar para o passo 24. 

21. Desapertar os dois parafusos de cabeça 
cilíndrica (7) em cada suporte e ajustar 
a posição longitudinal da transmissão e 
longitudinal oposta da transmissão dos 
suportes até ficar com uma folga no quadro 
de 2-3 mm. Em seguida, apertar os dois 
parafusos de cabeça cilíndrica (7) superiores 
e os dois inferiores com um aperto de 5 Nm.

22. É possível ver que as folgas na extremidade 
superior e inferior da bateria não são 
simétricas. Do ponto de vista funcional, isto 
não tem qualquer problema. Ainda assim, com 
cuidado, é possível utilizar os parafusos de 
segurança (13) para posicionar o conjunto do 
suporte mais para baixo no sentido do motor. 
Contudo, é recomendado que seja mantido o 
melhor aspeto visual na extremidade superior 
da bateria, face à parte inferior. 

 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021
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23. Depois de concluir os ajustes, remover a 
bateria e inspecionar a placa de alinhamento.

A PLACA DEVE ESTAR ESTÁVEL E NA HORIZONTAL DEPOIS 
DE OS PARAFUSOS TEREM SIDO APERTADOS.

IMPORTANTE: Comprovar que a placa de 
alinhamento está direita e não está arqueada para 
cima ou para baixo.

24. Voltar a instalar a bateria.

25. Para testar a ligação, tentar deslizar a bateria 
em direção ao tubo de direção com o sistema 
ligado.

26. Atualizar o software de acordo com o processo 
do fabricante.

27. Realizar o procedimento habitual para instalar 
e ejetar a bateria.

 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021
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Consultar as instruções de remoção e instalação 
Bosch adequadas ao seu motor.

3

3

2

2
4

5

10

6

7

12

11
8

13

7

6

11

12

9

14

1

1

PIVÔ BASCULANTE E EIXO DE PIVÔ PRINCIPAL

17 Nm

17 Nm

30 Nm

Número 
do item Descrição

Referência 
da peça Quantidade

 1 Parafuso Mino Link W579296 1

 2 Espaçador Mino Link W529969 2

 3 Rolamento Mino Link W529224 2

 4 Porca Mino Link W529223 2

 5
Porca do pivô do 
balanceiro

W535469 1

 6
Espaçador do pivô do 
balanceiro

W290057 2

 7
Rolamento do pivô do 
balanceiro

W586543 2

 8
Casquilho de 
rolamento do pivô do 
balanceiro

W310155 1

 9
Porca do pivô do 
balanceiro

W311582 1

Kit de pivô do balanceiro – uma 
porca do pivô, um casquilho e 
uma porca, dois rolamentos e 
dois espaçadores 

599910 1

10
Porca do pivô 
principal

W584134 1

11
Espaçador do pivô 
principal

W440921 2

12
Rolamento do pivô 
principal

W302025 2

13
Casquilho do pivô 
principal

Apenas kit 1

14 Eixo do pivô principal Apenas kit 1

Kit de ferragens de pivô 
principal – uma porca do pivô, 
um casquilho e uma porca, 
dois espaçadores e dois 
rolamentos.

599909 1

8 Remoção/Instalação do motor Bosch 9 Peças de suspensão
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FERRAGENS DE AMORTECEDOR THRU SHAFT

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Número 
do item Descrição

Referência 
da peça Quantidade

15
Parafuso de 
amortecedor Thru 
Shaft

W547868 4

16
Espaçador de 
amortecedor superior

W529969 2

17
Rolamento do pivô 
do amortecedor

W293466 4

18
Espaçador inferior do 
amortecedor

W536414 2

10 Nm

10 Nm

FERRAGENS DE AMORTECIMENTO PADRÃO 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Número 
do item Descrição

Referência 
da peça Quantidade

16
Espaçador superior 
do amortecedor

W529969 2

17
Rolamento do pivô 
do amortecedor

W293466 4

18
Espaçador inferior do 
amortecedor

W536414 2

19
Kit superior de 
tampões e eixo do 
amortecedor

 599898 3

20
Kit inferior de 
tampões e eixo do 
amortecedor

 599900 1

 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021
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23

23

24

22
26

22

25

EIXO E DROPOUT ACTIVE BRAKING PIVOT

Número 
do item Descrição

Referência 
da peça Quantidade

22 Rolamento W583424 2

23
Espaçador (apenas 
quadros em carbono)

W583422 2

24 Adaptador de eixo W583419 1

25 Porca de eixo W583420 1

26
Aperto de roda 
traseira

W583470 1

Kit de ferragens universal 
Active Braking Pivot – ponteira 
de desviador universal 
com parafuso e anilha, um 
adaptador de eixo, uma porca 
de eixo, dois espaçadores e 
dois rolamentos.

  599911 1

Linha da corrente: 
“Boost” de 52 mm 
com prato pedaleiro de 
offset

Tamanho máximo do prato 
pedaleiro: 

34D (apenas 1x)

Tamanho máximo do pneu: 29x2.6"

Tamanho máximo da forqueta
170 mm (do eixo à 
coroa): 580 mm

Curso entre o quadro e a 
forqueta:

160 mm

Altura vertical inferior da caixa 
de direção:

1 mm

Comprimento total do 
amortecedor

230 mm

Comprimento do amortecedor 
totalmente fechado a 
totalmente aberto:

57,5 mm

Largura do suporte superior do 
amortecedor:

54 mm

Largura do suporte inferior do 
amortecedor:

40 mm

Diâmetro do eixo/parafuso do 
amortecedor:

10 mm

10 Peças de dropout 11 Especificações




