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 OBSERVAÇÃO   Este manual tem os 
recursos de design e componente exclusivos 
para a bicicleta Rail 2020 e 2021.
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TAMPA DO ROLAMENTO SUPERIOR

CHIP KNOCK BLOCK

1. Inspecione as bordas desses componentes 
quanto a danos e desgaste.

• Chip Knock Block

• Canal inferior da tampa do rolamento 
superior

• Chaves de bloqueio na parte superior 
da tampa do rolamento (as chaves que 
fazem interface com o avanço)

2. Substitua os componentes danificados ou 
desgastados.

Descrição
Número de 
peça

Caixa de direção completa de 58 graus 
Knock Block

5252156

Conjunto superior de 58 graus Knock 
Block

5252157

SUPORTES  
KIOX

TAMPA DO ROLAMENTO 
SUPERIOR

ROLAMENTO  
INFERIOR

ROLAMENTO 
SUPERIOR

COROA RACE

ANEL DE 
COMPRESSÃO

TUBO DIANTEIRO

CHIP KNOCK BLOCK

CONTROLADOR  
KIOX

PARAFUSO CHIP KNOCK BLOCK

1. Conecte o cabo do controlador vermelho (do 
orifício de acesso do tubo da caixa de direção 
do lado sem tração) ao suporte Kiox.

2. Aplique graxa nos furos do rolamento do tubo 
da caixa de direção superior e inferior.

3. Aplique graxa nas sedes internas do 
rolamento para o anel de compressão e a 
cremalheira da coroa.

4. Instale a cremalheira da coroa e, em seguida, 
o rolamento inferior no tubo de direção.

5. Insira o tubo de direção na parte inferior do 
tubo da caixa de direção.

6. Instale o rolamento superior e o anel de 
compressão no tubo de direção.

7. Use o parafuso de chip do Knock Block para 
instalar o Knock Block e o suporte do visor 
Kiox.

8. Instale a tampa do rolamento superior.

9. Instale os espaçadores conforme necessário.

1 Inspecionar os componentes do 
Knock Block

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

Número de 
peça

1
Gancheira de desviador, 
parafuso e arruela de 30 mm

W583423

Para desviador de câmbio com kit de ferragens pivô 
Active Braking Pivot, consulte a página 15.

 1

CUIDADO: Não aplique graxa entre a gancheira  
e o quadro da bicicleta.

CUIDADO: Não aplique graxa nas roscas do 
parafuso do suspensor.

 OBSERVAÇÃO   Você deve usar uma chave 
que meça o torque no sentido anti-horário, bem 
como no sentido horário.

1. Insira o gancho no interior da escora horizontal 
do lado tração.

2. Instale a arruela no parafuso da gancheira  
de desviador.

3. Insira o parafuso no quadro.

4. Certifique-se de que a gancheira está na 
posição correta, conforme ilustrado.

5. Aplique um torque de 25 Nm no parafuso da 
gancheira (rosca à esquerda).

CUIDADO: O aperto excessivo pode fazer com 
que a gancheira quebre.

Número 
do item Descrição

Número 
de peça

1 Tubo inferior da parte superior  556549

2

Quadros de tubo inferior, médio e 
superior

W590604
Tubo inferior, quadros pequenos 
(cortados para caber)

3 Chainstay W587594

1. Use álcool isopropílico para limpar as 
superfícies do quadro que ficam em contato 
com as seguintes proteções:

CUIDADO: Não limpe todo o quadro com álcool 
isopropílico.

2. Remova a cobertura de proteção para colar  
o adesivo.

3. Prenda as proteções conforme ilustrado.

 3

 1

 2

3 Gancheira do câmbio traseiro 4 Guardas de quadro
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Roteamento de cabo5

Cabo Cor

Desviador traseiro Verde

Freio traseiro Azul

Controlador Vermelho

Canote com ajuste por gravidade Preto

Sensor de velocidade Amarelo

Carga da bateria Laranja

Farol dianteiro Magenta 

1. Prenda com abraçadeira plástica o fio do farol 
ou lanterna dianteira ao cabo do controlador 
dentro do quadro acima do RIB.

2. Encaminhe os conduítes para cabo das 
mudanças e as mangueiras dos freios.

 OBSERVAÇÃO  As guias de tubo inferior 
de plástico têm setas que mostram a orientação 
correta.

FREIO TRASEIRO

GUIAS

FIO DO FAROL 
DIANTEIRO

CONTROLADOR

CANOTE COM AJUSTE 
POR GRAVIDADE  
(SE APLICÁVEL)

GUIA INTERNO (2x) 
(OPCIONAL)

SENSOR VELOCIDADE

CÂMBIO TRASEIRO CABOS DO FREIO E DESVIADOR DE CÂMBIO 
ATRAVESSAM O QUADRO EXTERNO

CARGA DA BATERIA

GUIA DE ROTEAMENTO DE CABOS
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Lista de peças

Número do item Descrição Torque (Nm) Número de peça Quantidade Número de peça do kit

 1 Suporte do acoplamento inferior N/D 1

 580066
 2 Contraporcas N/D 4

 3 Parafusos de segurança T25 5 N/D 4

12 Suporte do acoplamento superior N/D 1

 4 Placa de conector N/D 1
 579325

 8 Capa da trava N/D 1

 5
Parafusos de cabeça abaulada com 
sextavado interno

5 N/D 2

 579247 6 Parafusos de cabeça escareada 2 N/D 4

 9 Arruelas N/D 2

 7 Amortecedores  579326 2

10 Conjunto do ejetor  579324 1 N/D

11 Cadeado W562311 1 N/D

6 Sistema RIB sem placa de alinhamento

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021

Remova o sistema de montagem RIB

1. Posicione a bike em um suporte de bike 
com a extremidade frontal virada para baixo, 
como mostrado abaixo. Isso evitará que 
qualquer ferragem solta caia na unidade de 
acionamento. 

2. Remova a bateria RIB do tubo inferior.

3. Observe o roteamento de cabo. O roteamento 
de cabo será o mesmo para a instalação.

4. Remova a chave da trava da bateria.

5. Remova os dois parafusos (6), os dois 
amortecedores (7) e a capa da trava (8) do 
suporte do acoplamento superior.

6. Remova os dois parafusos de cabeça 
abaulada (5), as arruelas (9), o conjunto do 
ejetor (10) e a trava (11).

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

8. Remova os dois parafusos de cabeça 
abaulada (5) do acoplamento inferior (1).

9. Extraia com cuidado a placa do conector (4) e 
encontre o ponto de conexão para o plug da 
bateria. 

10. Desconecte este ponto de conexão do plug da 
bateria. 

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

12. Ao instalar o novo sistema RIB, remova o plug 
existente de conexão da bateria da placa de 
conexão (4). 

 OBSERVAÇÃO  Para auxiliar a remoção, 
talvez seja necessário o uso de um par de 
cortadores para cortar total ou parcialmente os 
ganchos de plástico, conforme a ilustração. Esta 
placa de plástico do conector não será reutilizada 
com o novo sistema RIB.
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 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021

Instale o sistema RIB 

1. Posicione a bike em um suporte de bike 
com a extremidade frontal virada para baixo, 
como mostrado abaixo. Isso evitará que 
qualquer ferragem solta caia na unidade de 
acionamento. 

2. Verifique se os cabos que passam pela 
parte inferior e/ou superior do tubo inferior 
estão firmes em seus lugares e nos mesmos 
caminhos de roteamento da remoção.

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

4. Conecte com cuidado o plug da bateria na 
placa do conector (4) à conexão da bateria na 
unidade de acionamento.

5. Use os dois parafusos de cabeça abaulada (5) 
para instalar a placa do conector (4).

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

7. Use os dois parafusos de cabeça abaulada (5) 
e as arruelas (9) para instalar o conjunto da 
trava (10).

8. Use os dois parafusos (6), os dois 
amortecedores (7) para instalar a capa da 
trava (8) ao acoplamento superior do quadro.

9. Insira a chave na trava da bateria.

10. Instale a bateria RIB no tubo inferior.

11. Para testar a conexão, tente deslizar a  
bateria em direção ao tubo dianteiro com  
o sistema ligado.

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

13. Realize o procedimento padrão de operação 
de encaixe e desencaixe da bateria.



 1
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Lista de peças

Número do item Descrição Torque (Nm) Número de peça Quantidade Número de peça do kit

 1 Placa de alinhamento W5252805 1

 2 Parafusos de cabeça abaulada 2

N/D

2

 5257257

 4 Contraporcas 2

 7
Parafusos de cabeça abaulada com 
sextavado interno

5 2

 8 Parafusos de cabeça escareada 3 2

13 Parafusos de segurança T25 5 4

11 Arruelas 2

 3 Suporte do acoplamento inferior
N/D

1
 5256255

12 Suporte do acoplamento superior 1

 5 Plug de conexão da bateria N/D

 6 Suporte do plug da bateria inferior N/D 1

 525625614 Capa de plástico da trava superior N/D 1

15 Amortecedores  579326 2

 9 Êmbolo  564539 1 N/D

10 Conjunto da trava W591941 1 N/D

7 Sistema RIB com placa de alinhamento

7
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 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021

Remova o sistema RIB

 OBSERVAÇÃO  Isso pode ser feito sem a 
remoção da unidade de acionamento do quadro 
da bicicleta.

 OBSERVAÇÃO  Guarde todos os 
prendedores, amortecedores e o conjunto da 
trava para instalação.

1. Posicione a bike em um suporte de bike 
com a extremidade frontal virada para baixo, 
como mostrado abaixo. Isso evitará que 
qualquer ferragem solta caia na unidade de 
acionamento. 

2. Remova a bateria RIB do tubo inferior.

3. Observe o roteamento de cabo. O roteamento 
de cabo será o mesmo para a instalação.

4. Remova a chave da trava da bateria.

5. Remova os dois parafusos (8), os dois 
amortecedores (15) e a capa superior da trava 
de plástico (14).

6. Remova o êmbolo (9) e o conjunto da  
trava (10).

7. Remova os dois parafusos de cabeça 
abaulada (7) e as arruelas (11) do suporte 
superior de acoplamento (12).

8. Remova dois parafusos de cabeça abaulada 
(7) e a capa inferior de montagem do plug da 
bateria (6) com o plug da bateria.

9. Rosqueie a conexão do plug da bateria no 
suporte de metal inferior de acoplamento (3) e 
remova a conexão do plug.

10. Remova os quatro parafusos de segurança 
(13) e as contraporcas (4) para remover a 
placa de alinhamento (1) com os suportes 
superior (12) e inferior (3) de acoplamento 
como um subconjunto. 

11. Remova os dois parafusos de cabeça 
abaulada (2) e os suportes superior (12) 
e inferior (3) de acoplamento da placa de 
alinhamento (1).
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Instale o sistema RIB

1. Posicione a bike em um suporte de bike 
com a extremidade frontal virada para baixo, 
como mostrado abaixo. Isso evitará que 
qualquer ferragem solta caia na unidade de 
acionamento. 

2. Instale o plug da conexão da bateria na capa 
de montagem do plug da bateria (6).

PLUG DE CONEXÃO DA 
BATERIA

 OBSERVAÇÃO  Certifique-se de que 
os cabos que passam na parte inferior e/ou 
superior do tubo inferior estejam firmes.

3. Posicione o suporte do acoplamento inferior 
(3) na placa de alinhamento, como mostrado 
abaixo. Use um parafuso de cabeça abaulada 
(2) para fixar o suporte à placa. Aperte o 
parafuso com torque de 3 Nm.

4. Use um parafuso de cabeça abaulada (2) 
para fixar o suporte do acoplamento superior, 
como mostrado abaixo. Aperte o parafuso com 
torque de 3 Nm.

SUPORTE SUPERIOR

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

 OBSERVAÇÃO  O lado inferior da placa de 
alinhamento tem uma seta direcional que mostra 
qual extremidade aponta para o tubo dianteiro.

6. Lubrifique as cabeças dos quatro parafusos 
de segurança (13). 
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7. Use estes quatro parafusos de segurança 
(13) e as contraporcas (4) para anexar o 
subconjunto.

 Não aperte totalmente os parafusos agora. 

SUPORTE SUPERIORSUPORTE INFERIOR

IMPORTANTE: Certifique-se de não amassar ou 
apertar nenhum cabo que passa pela base do tubo 
inferior. O roteamento de cabo deverá corresponder 
ao roteamento de cabo original antes desta 
modificação.

8. Aplique trava-roscas 242 (ou similar) 
nos orifícios roscados nos suportes de 
acoplamento. Remova o trava-roscas em 
excesso para minimizar o risco de ele entrar 
em contato com a capa de suporte da bateria 
inferior (6).

9. No suporte inferior, rosqueie a conexão do 
plug da bateria no suporte do acoplamento 
inferior (3).

10. Reutilize dois parafusos de cabeça abaulada 
(7) para instalar a capa inferior de suporte do 
plug da bateria (6) com o plug da bateria. 

 Não aperte totalmente os parafusos agora.

11. Use as duas arruelas (11) e os parafusos 
de cabeça abaulada (7) para instalar o 
conjunto da trava (10) ao suporte superior de 
acoplamento (12). 

12. Aperte os parafusos até que as arruelas (11) 
estejam ligeiramente em contato com o centro 
da trava e que você ainda possa deslizar o 
centro da trava pelo suporte de acoplamento 
(12) para o ajuste.

13. Utilize os dois parafusos (8) e os dois 
amortecedores (15) para instalar a capa 
superior da trava (14). Aperte os parafusos 
até 2 Nm.

14. Empurre a capa superior da trava (14) 
para o tubo da caixa de direção até que a 
pequena aba de plástico toque ligeiramente a 
extremidade do corte do quadro. Não aplique 
pressão excessiva.
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15. Certifique-se de que a trava esteja centralizada 
(o máximo possível) no orifício do quadro da 
bicicleta.

CONJUNTO DA 
TRAVA

QUADRO DA 
BICICLETA

16. Depois que a trava estiver centralizada, 
encaixe (mas não aperte completamente) os 
dois parafusos de segurança (13) no quadro 
da bicicleta.

17. Certifique-se que o meio da placa de 
alinhamento não esteja virada para cima ou 
para baixo e esteja encaixada. Não aperte 
totalmente os dois parafusos de cabeça 
abaulada (7).

18. Deslize o acoplamento inferior (3) em 
direção ao lado tração até onde ele puder 
ser deslizado e aperte os dois parafusos de 
segurança (13) até 5 Nm. 

19. Deslize o acoplamento superior (12) em 
direção ao lado tração até onde ele puder 
ser deslizado e aperte os dois parafusos de 
segurança (13) até 5 Nm.

20. Instale a bateria do RIB e observe se ela 
encaixa e desencaixa adequadamente. 

  Por você ter ajustado os acoplamentos 
ao máximo ajuste do lado com tração, a 
folga entre a bateria e o quadro poderá ser 
maior do que o desejado. Para ajustar o 
posicionamento, siga os passos 20 a 22. 
Caso esteja satisfeito, pule para o 24. 

21. Afrouxe os dois parafusos de cabeça abaulada 
(7) em cada acoplamento e ajuste a posição 
do lado tração e a do lado sem tração dos 
acoplamentos até obter uma folga no quadro 
entre 2 mm e 3 mm. Em seguida, aperte os 
dois parafusos de cabeça abaulada superiores 
e os dois inferiores (7) a 5 Nm.

22. Você observará que as folgas nas 
extremidades superior e inferior da bateria 
não são simétricas. Não há nenhum problema 
do ponto de vista funcional. Mas você 
pode, com cuidado, usar os parafusos de 
segurança (13) para posicionar o conjunto 
do acoplamento mais para baixo em direção 
ao motor. No entanto, recomenda-se que a 
melhor configuração visual seja mantida na 
extremidade superior da bateria, em vez de na 
extremidade inferior. 

 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021
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23. Depois que os ajustes estiverem completos, 
remova a bateria e inspecione a placa de 
alinhamento.

A PLACA DEVE FICAR RETA E HORIZONTAL DEPOIS QUE OS 
PRENDEDORES FOREM APERTADOS.

IMPORTANTE: Certifique-se que a placa de 
alinhamento esteja reta e não esteja voltada para 
cima ou para baixo.

24. Reinstale a bateria.

25. Para testar a conexão, tente deslizar a 
bateria para o tubo da caixa de direção com o 
sistema ligado.

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

27. Realize o procedimento padrão de operação 
de encaixe e desencaixe da bateria.

 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021
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Veja as instruções apropriadas da Bosch de remoção 
e instalação da sua unidade de acionamento.

3

3

2

2
4

5

10

6

7

12

11
8

13

7

6

11

12

9

14

1

1

EIXO DO PIVÔ OSCILANTE E DO PIVÔ PRINCIPAL

17 Nm

17 Nm

30 Nm

Número 
do item Descrição

Número 
de peça Quantidade

 1 Parafuso de Mino Link W579296 1

 2
Espaçador de Mino 
Link

W529969 2

 3
Rolamento de Mino 
Link

W529224 2

 4 Porca de Mino Link W529223 2

 5 Eixo de pivô oscilante W535469 1

 6
Espaçador de pivô 
oscilante

W290057 2

 7
Rolamento de pivô 
oscilante

W586543 2

 8
Bucha do rolamento 
de pivô oscilante

W310155 1

 9
Porca de pivô 
oscilante

W311582 1

Kit de pivô oscilante – um de 
cada eixo de pivô, bucha e 
porca, dois rolamentos e dois 
espaçadores

599910 1

10 Porca de pivô principal W584134 1

11
Espaçador de pivô 
principal

W440921 2

12
Rolamento de pivô 
principal

W302025 2

13
Bucha de pivô 
principal

Somente 
kit

1

14 Eixo do pivô principal
Somente 
kit

1

Kit de ferragens do ponto de 
pivô principal – um de cada eixo 
de pivô, bucha e porca, dois 
espaçadores e dois rolamentos.

599909 1

8 Remoção/instalação da unidade de 
acionamento da Bosch 9 Ferragens de suspensão
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FERRAGENS DE AMORTECEDOR DO EIXO PROPULSOR

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Número 
do item Descrição

Número 
de peça Quantidade

15
Parafuso 
amortecedor do eixo 
passante

W547868 4

16
Espaçador do 
amortecedor 
superior

W529969 2

17
Rolamento de pivô 
de amortecedor

W293466 4

18
Espaçador do 
amortecedor inferior

W536414 2

10 Nm

10 Nm

FERRAGENS DE AMORTECEDOR PADRÃO 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Número 
do item Descrição

Número 
de peça Quantidade

16
Espaçador do 
amortecedor 
superior

W529969 2

17
Rolamento de pivô 
de amortecedor

W293466 4

18
Espaçador do 
amortecedor inferior

W536414 2

19

Eixo de amortecedor 
superior e kit 
de terminal de 
extremidade

 599898 3

20

Eixo de amortecedor 
inferior e kit 
de terminal de 
extremidade

 599900 1

 Suplemento do manual de manutenção da Rail 2020 e 2021



15

23

23

24

22
26

22

25

GANCHEIRA E BLOCAGEM DO ACTIVE BRAKING PIVOT

Número 
do item Descrição

Número 
de peça Quantidade

22 Rolamento W583424 2

23
Espaçador (apenas 
quadros de carbono)

W583422 2

24 Guia do eixo W583419 1

25 Porca do eixo W583420 1

26 Blocagem traseira W583470 1

Kit de ferragens universal 
Active Braking Pivot – 
gancheira de desviador 
universal com parafuso 
e arruela, um guia do 
eixo, uma porca do eixo, 
dois espaçadores e dois 
rolamentos.

  599911 1

Linha de corrente: 
"Boost" de 52 mm com 
coroa de deslocamento

Elo máximo de corrente: 34 T (apenas 1x)

Tamanho máximo do pneu: 29x2,60pol.

Garfo máximo:
170 mm – eixo a coroa: 
580 mm

Curso do quadro e do garfo: 160 mm

Altura da pilha inferior da caixa 
de direção:

1 mm

Comprimento olho a olho do 
amortecedor:

230 mm

Comprimento do curso do 
amortecedor:

57,5 mm

Largura de montagem de 
amortecedor superior:

54mm

Largura de montagem de 
amortecedor inferior:

40 mm

Diâmetro do eixo/parafuso do 
amortecedor:

10 mm

10 Ferragens de gancheira 11 Especificações




