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Knock Block
Model 2021 Slash z włókna węglowego posiada dwie 
opcje knock block:

• O ograniczonym ruchu (z zębem – montaż 
na rowerze)

• O ruchu w zakresie 360˚ (bez zęba – w 
skrzynce NIP)

 UWAGA  W rowerze 2021 Slash 29er 
wykorzystano nowy zespół Knock Block (PN 
5252160). Jest to 67-stopniowy system 
obrotowy.

SYSTEM O 
OGRANICZONYM 
RUCHU (Z ZĘBEM)

SYSTEM O RUCHU W ZAKRESIE 
360˚ (W SKRZYNCE NIP)

KNOCK BLOCK

Dokręcać Knock Block momentem dokręcania 2 Nm.

 UWAGA  Po obróceniu większość koron widelca 
nie uderzy w rurę dolną ramy Slash. Aby jednak 
zapobiec uszkodzeniu ramy, w przypadkach gdy 
elementy sterujące kierownicy mogą stykać się z rurą 
górną, zaleca się stosowanie systemu Knock Block 
o ograniczonym ruchu. Wcięcie o ruchu 360 stopni 
może być używane, jeśli nie ma żadnych przeszkód.

Montaż ramy okienka rury dolnej na 
drzwiczki pojemnika

1. Zamontować ramę okienka w otworze do 
pojemnika na rurze dolnej.

 UWAGA  Należy upewnić się, że wypustka 
do poprowadzenia linek znajduje się po stronie 
napędu.

2. Dokręcić śruby z momentem 1,2Nm.

WYPUSTKA DO 
PROWADZENIA 

LINEK

GÓRA RURY 
DOLNEJ

LINKI PRZERZUTKI TYLNEJ I 
SZTYCY OPUSZCZANEJ

GÓRA  
RURY DOLNEJ

WYPUSTKA

Spis treści
Knock Block 1
Montaż ramy okienka rury dolnej  
na drzwiczki pojemnika 1
Montaż rury spustowej w rurze dolnej 2
Montaż śruby osi głównej 2
Montaż haka przerzutki tylnej 3
Montaż osłon ramy rury dolnej 3
Prowadzenie kabli i przewodów 4

 2021 Dodatek do instrukcji serwisowej modelu Slash z włókna węglowego i stopu aluminium

 UWAGA  Ta instrukcja obsługi zawiera 
informacje dotyczące unikatowych funkcji i 
komponentów roweru z włókna węglowego 2021 
Slash.
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Montaż haka przerzutki tylnej

UWAGA: Nie używać smaru między hakiem a 
ramą roweru.

UWAGA: Nie używać smaru na gwintach śrub 
UDH.

1. Wsunąć hak do wewnątrz dolnej rury widełek 
tylnych po stronie napędu i zamocować go za 
pomocą śruby haka (gwint lewy).

HAK TYLNEJ 
PRZERZUTKI

HAK ŚRUBA

PODKŁADKA

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

3. Dokręcić śrubę haka z momentem 25 Nm 
(gwint lewy).

Montaż osłon ramy rury dolnej
Model 2021 Slash posiada dwuczęściową osłonę 
rury dolnej.

Włókno węglowe

Należy użyć trzech otworów na spodzie rury dolnej, 
aby: 

• Zainstalować jedną część (dolną), lub

• Zainstalować obie części (górną i dolną)

OTWORY NA GÓRNĄ OSŁONĘ

OTWORY NA DOLNĄ OSŁONĘ

ŚRUBY Z ŁBEM 
PÓŁKULISTYM Z 

GNIAZDEM

DOLNA  
OSŁONA

ŚRUBY Z ŁBEM 
PÓŁKULISTYM Z 

GNIAZDEM

GÓRNA 
OSŁONA

Stop aluminium

1. Użyć alkoholu izopropylowego do czyszczenia 
powierzchni ramy stykających się z osłonami.

UWAGA: Nie czyścić całej ramy alkoholem 
izopropylowym.

2. Zdjąć osłonę ochronną strony z klejem.

3. Przymocować osłony, jak przedstawiono na 
ilustracji, bez śrub.

Montaż rury spustowej w rurze dolnej
Ramy tylko z włókna węglowego – ze stopu 
aluminium nie mają rury spustowej

Rura spustowa znajduje się w korytku amortyzatora w 
rurze dolnej.

1. Wcisnąć rurę spustową w korytko w rurze 
dolnej.

2. Ustawić rurę tak, aby dolny kołnierz wystawał z 
ramy poniżej korytka.

DOLNY 
KOŁNIERZ

Montaż śruby osi głównej
Łeb śruby i nakrętka D mają odwrócone pozycje w 
ramie 2021 Slash z włókna węglowego:

• Łeb śruby jest po stronie napędu

• Nakrętka D jest po stronie bez napędu.

1. Nasmarować otwory łożyskowe w ramie po 
stronie napędu i po stronie bez napędu.

2. Zamontować łożysko, podkładkę dystansową 
i nakrętkę D po stronie bez napędu, jak 
pokazano na rysunku.

3. Zamontować tuleję, łożysko, podkładkę 
dystansową i śrubę osi głównej w sposób 
pokazany na rysunku.

4. Dokręcić śrubę momentem dokręcania 
zgodnym ze specyfikacją nadrukowaną na 
śrubie.

ŚRUBA OSI 
GŁÓWNEJ

ŁOŻYSKO

ŁOŻYSKO
NAKRĘTKA D

TULEJA

ODSTĘP

ODSTĘP

STRONA BEZ 
NAPĘDU

STRONA NAPĘDU
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Prowadzenie kabli i przewodów
Hamulec tylny i przerzutka tylna:

• Wewnętrzne prowadzenie od główki ramy 
do suportu oraz

• Zewnętrzne prowadzenie od suportu do 
komponentów.

PANCERZ TYLNEJ PRZERZUTKI PRZEZ 
OSŁONĘ DOLNEJ RURY WIDEŁEK TYLNYCH

TYLKO ALUMINIOWE:  
OSŁONA Z OPASKĄ 

ZACISKOWĄ 
DO DOLNEJ RURY 

WIDEŁEK TYLNYCH

OPASKI 
ZACISKOWE

OPASKI 
ZACISKOWE

PANCERZ SZTYCY 
REGULOWANEJ

PRZEWÓD  
HAMULCA TYLNEGO

PANCERZ Z OPASKĄ ZACISKOWĄ 
DO PROWADNICY DOLNEJ RURY 
WIDEŁEK TYLNYCH

OSŁONA I PANCERZ Z OPASKĄ 
ZACISKOWĄ

Pancerz tylnej przerzutki jest prowadzony wewnątrz 
osłony dolnej rury widełek tylnych.

PANCERZ PRZERZUTKI TYLNEJ

OSŁONA DOLNYCH 
WIDEŁEK

Tylko aluminiowe: Do zamocowania tylnego końca 
osłony dolnej rury widełek tylnych należy użyć opaski 
zaciskowej.


