
SLASH CARBONO E ALUMÍNIO 2021
SUPLEMENTO DO MANUAL DE SERVIÇO



1

 Suplemento do Manual de Serviço Slash Carbono e Alumínio 2021  Suplemento do Manual de Serviço Slash Carbono e Alumínio 2021

Knock Block
A Slash de carbono de 2021 tem duas opções de 
knock block:

• Curso limitado (com dente – instalado na 
bicicleta)

• Curso de 360˚ (sem dente – caixa NIP)

 NOTA  A Slash de 29” de 2021 usa um 
novo conjunto Knock Block (PN 5252160). Este é 
um sistema de rotação de 67 graus.

CURSO LIMITADO 
(COM DENTE)

CURSO 360˚  
(NA CAIXA NIP)

KNOCK BLOCK

Aplicar um binário de aperto à fixação do Knock 
Block de 2 Nm.

 NOTA  Ao rodar, a maioria das coroas da 
forqueta não toca no tubo inferior da Slash. Contudo, 
para prevenir danos no quadro, recomenda-se a 
instalação do Knock Block de curso limitado onde os 
controlos do guiador podem tocar no tubo superior. 
A solução de 360 graus pode ser usada se não 
existirem interferências.

Instalar a janela do quadro no tubo inferior 
para a porta de armazenamento

1. Instalar a janela do quadro no orifício de 
armazenamento do tubo inferior.

 NOTA  Comprovar que a aba de 
encaminhamento de cabo está do lado da 
transmissão.

2. Aplicar um binário de aperto de 1,2Nm nos 
parafusos.

ABA PARA 
ENCAMINHAMENTO 
DE CABOS

PARTE SUPERIOR 
DO TUBO INFERIOR

CABOS DO DESVIADOR 
TRASEIRO E DO ESPIGÃO DE 
SELIM TELESCÓPICO

PARTE SUPERIOR 
DO TUBO INFERIOR

ABA
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 NOTA  Este manual reflete as 
características de design e os componentes 
exclusivos para a bicicleta de carbono Slash 
2021.
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Instalar a ponteira do desviador traseiro

ATENÇÃO: Não lubrificar entre a ponteira e o 
quadro da bicicleta.

ATENÇÃO: Não lubrificar as roscas dos parafusos 
UDH.

1. Colocar a ponteira no interior da escora 
de transmissão e fixar com o parafuso de 
extensor  
(rosca esquerda).

PONTEIRA DO 
DESVIADOR 
TRASEIRO PONTEIRA

PARAFUSO

ANILHA

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

3. Apertar o parafuso da ponteira com uma força 
de 25 Nm (rosca esquerda).

Instalar a(s) proteção(ões) do quadro no 
tubo inferior
A Slash 2021 tem uma proteção de duas partes 
para o tubo inferior.

Carbono

Usar os três orifícios na parte inferior do tubo 
inferior para: 

• Instalar uma parte (inferior), ou

• Instalar como duas partes (superior e 
inferior)

ORIFÍCIOS PARA 
PROTEÇÃO SUPERIOR

ORIFÍCIOS PARA 
PROTEÇÃO INFERIOR

PARAFUSOS DE 
CABEÇA CILÍNDRICA

PROTEÇÃO  
INFERIOR

PARAFUSOS 
DE CABEÇA 
CILÍNDRICA

PROTEÇÃO 
SUPERIOR

Alumínio

1. Usar álcool isopropílico para limpar as 
superfícies do quadro onde encaixam as 
proteções.

ATENÇÃO: Não limpar o quadro completo com 
álcool isopropílico.

2. Remover a película de proteção para o 
autocolante.

3. Colocar as proteções conforme apresentado 
sem os parafusos.

Instalar o tubo de escoamento no tubo 
inferior
Apenas carbono - Alumínio não tem tubo de 
escoamento

O tubo de escoamento é colocado no ponto de 
fixação do amortecedor no tubo inferior.

1. Colocar o tubo de escoamento no orifício do 
tubo inferior.

2. Posicionar o tubo para que a flange 
inferior fique saliente do quadro abaixo do 
escoamento.

FLANGE 
INFERIOR

Instalar o parafuso do pino principal
A cabeça do parafuso e a porca D estão invertidos 
na bicicleta de carbono Slash 2021:

• A cabeça do parafuso está no lado da 
transmissão

• A porca D está no lado oposto da 
transmissão.

1. Lubrificar os orifícios dos rolamentos no 
quadro no lado da transmissão e no lado 
oposto da transmissão.

2. Instalar o rolamento, o espaçador e a porca 
D no lado oposto da transmissão, conforme 
apresentado.

3. Instalar a manga, o rolamento, o espaçador 
e o parafuso do pino principal, conforme 
apresentado.

4. Apertar o parafuso de acordo com a indicação 
impressa no parafuso.

PARAFUSO DO PINO 
PRINCIPAL

ROLAMENTO

ROLAMENTO
PORCA D

MANGA

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

LADO OPOSTO DA 
TRANSMISSÃO

LADO DA 
TRANSMISSÃO
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Encaminhamento de cabos
Travão traseiro e desviador traseiro:

• Interno desde a coluna de direção até ao 
eixo pedaleiro, e

• externo desde o eixo pedaleiro até aos 
componentes.

ESPIRAL DO DESVIADOR TRASEIRO ATRAVÉS 
DA PROTEÇÃO DA ESCORA INFERIOR

APENAS ALUMÍNIO:  
FIXAR A 

PROTEÇÃO COM 
ABRAÇADEIRAS 

PLÁSTICAS  
À ESCORA INFERIOR

ABRAÇADEIRAS 
PLÁSTICAS

ABRAÇADEIRAS 
PLÁSTICAS

ESPIRAL DO ESPIGÃO DO 
SELIM TELESCÓPICO

TUBO DO TRAVÃO 
TRASEIRO

FIXAR A ESPIRAL COM 
ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS À 
GUIA DA ESCORA INFERIOR

FIXAR A PROTEÇÃO E A ESPIRAL COM 
ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

A espiral do desviador traseiro é encaminhada pelo 
interior da proteção da escora inferior.

ESPIRAL DO DESVIADOR 
TRASEIRO

PROTEÇÃO DA ESCORA 
INFERIOR

Apenas alumínio: Usar uma abraçadeira plástica 
para fixar a extremidade da proteção da escora 
inferior.


