ÉMONDA SL/SLR 2021
MANUAL DE MANUTENÇÃO

Manual de montagem do modelo Émonda SLR/SL 2021
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NOTA

Para montar o modelo Émonda
SLR ou SL 2021, recomendamos seguir a
ordem de montagem indicada neste manual.
A modificação da ordem de montagem irá
resultar num processo de montagem mais
longo.
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CABOS INTERNOS DO QUADRO

Cabos internos do quadro

A única diferença entre os modelos SLR e SL (para todos os cabos internos) é o orifício de saída do desviador
traseiro:
• SLR: orifício por cima do dropout do lado da transmissão
• SL: orifício na escora inferior do lado da transmissão

SLR Mudanças Mecânicas

SLR eTap

TUBO DO TRAVÃO TRASEIRO

TAMPA DO ORIFÍCIO DO
DESVIADOR TRASEIRO

TUBO DO TRAVÃO TRASEIRO
TUBO DO TRAVÃO
DIANTEIRO

TUBO DO TRAVÃO
DIANTEIRO

FIO DI2
FIO DO DESVIADOR
TRASEIRO

SLR Di2

SL Mudanças Mecânicas
SUPORTE PARA
BATERIA INTERNA

ENTRADA DO TUBO DO
TRAVÃO DIANTEIRO
TAMPA DO ORIFÍCIO DO
DESVIADOR TRASEIRO

TUBO DO TRAVÃO TRASEIRO

TUBO DO TRAVÃO DE 5 MM
TUBO DO TRAVÃO
DIANTEIRO

FIO DI2
FIO DO DESVIADOR
TRASEIRO
CAIXA DE JUNÇÃO
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TUBO DO TRAVÃO
DIANTEIRO DE 5 MM
NA FORQUETA
ESPIRAL DE
4 MM
[DESVIADOR
TRASEIRO]
ESPIRAL DE
4 MM
[DESVIADOR
DIANTEIRO]

SAÍDA DA ESPIRAL DO
DESVIADOR TRASEIRO
[DESVIADOR TRASEIRO]
CABO ENCAMINHADO
NO INTERIOR [DS CS]
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SAÍDA DO TUBO DO
TRAVÃO DIANTEIRO
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INSTALAR COMPONENTES COMUNS

Di2
Guias do guiador/avanço

Instalar o retentor de corrente

1.
2.

CAIXA DE JUNÇÃO
NO TERMINAL DO
GUIADOR
ATÉ AOS MANÍPULOS
ESQUERDO E
DIREITO ATRAVÉS DOS
ORIFÍCIOS DO GUIADOR

DO MANÍPULO
DIREITO ATÉ
AO TERMINAL
DO GUIADOR, E
ATÉ À CAIXA DE
JUNÇÃO NO EIXO
PEDALEIRO

Instalar o retentor de corrente na base do
suporte do desviador dianteiro. Aplicar um
aperto de 3 Nm ao parafuso de montagem.
Quando o pedaleiro estiver instalado, fazer os
ajustes finais ao retentor de corrente.

ENCAMINHAR E INSTALAR OS TRAVÕES

Instalar o travão traseiro e o tubo
do travão

Instalar o travão dianteiro e o tubo
do travão

1.

1.

2.

Retirar o passa-cabos de borracha da escora
inferior do lado oposto à transmissão.

2.

Passar o passa-cabos pelo tubo de travão
e encaminhar o tubo pelo orifício do passacabos.

Colocar o rolamento inferior na coluna de
direção.
Encaminhar o tubo do travão dianteiro no
orifício de acesso da forqueta (lado oposto à
transmissão) até à parte superior através do
orifício na parte traseira da coluna de direção.

Guias do guiador e do avanço

Instalar o batente de direção
DA CAIXA DE
JUNÇÃO NO TERMINAL
DO GUIADOR ATÉ
AOS MANÍPULOS
ESQUERDO E
DIREITO ATRAVÉS DOS
ORIFÍCIOS DO GUIADOR

DO MANÍPULO
DIREITO ATÉ
AO TERMINAL
DO GUIADOR, E
ATÉ À CAIXA DE
JUNÇÃO NO EIXO
PEDALEIRO

1.
2.

Instalar o batente de direção na parte superior
do orifício do tubo de direção.
Apertar o parafuso em conformidade com as
recomendações. Não exceder os 0,7 Nm.

3.

Os fios dos dois manípulos Di2
são encaminhados no interior do guiador. O
fio Di2 para o eixo pedaleiro e os tubos dos
travões são encaminhados fora do guiador.

certificar de que o tubo está encaminhado por cima
do corpo do eixo pedaleiro.

4.

6.
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3.

IMPORTANTE: Ao instalar o eixo pedaleiro,

5.

NOTA

Encaminhar o tubo no eixo pedaleiro. Percorrer
o tubo inferior até sair pela parte superior do
tubo de direção.

Voltar a colocar o passa-cabos no orifício da
escora inferior.
Montar o travão na escora inferior e apertar
os parafusos em conformidade com as
especificações do fabricante.
Após instalar a forqueta e o guiador e após
colocar a manete de travão na posição final,
fixar o tubo do travão à respetiva manete.

5

Montar o travão na forqueta e apertar
os parafusos em conformidade com as
especificações do fabricante.
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ENCAMINHAR CABOS E ESPIRAIS DE CABOS ATRAVÉS DO QUADRO

A. Mudanças Mecânicas
Instalar o desviador dianteiro
e a espiral do cabo do desviador

1.

Instalar o desviador traseiro
e a espiral do cabo do desviador

2.

Encaminhar cabos e espirais de cabos através do quadro

B. Di2
Instalar o desviador dianteiro
e o fio do desviador

Instalar o desviador traseiro na respetiva
ponteira e apertá-lo em conformidade com as
especificações do fabricante.

NOTA
O travão traseiro deve estar
instalado e o tubo encaminhado no sentido
ascendente do tubo de direção.

Encaminhar a espiral do cabo do desviador
dianteiro a partir do tubo de direção, ao
longo do tubo inferior, até sair pelo orifício do
desviador dianteiro na base do tubo do selim.

1.

IMPORTANTE: Ao instalar o eixo pedaleiro,

certificar de que o encaminhamento do cabo fica
por cima do corpo do eixo pedaleiro.

2.

4

Inserir o passa-cabos na espiral e fixá-lo no
quadro.

1.

Colocar a espiral do cabo do desviador
traseiro no orifício da escora inferior, através
do eixo pedaleiro, ao longo do tubo inferior,
até sair na parte superior do tubo de direção.

SLR

3.
4.

Colocar a espiral no batente do desviador
traseiro.
Colocar o passa-cabos ao longo da espiral do
desviador e inserir o passa-cabos na saída da
espiral do desviador traseiro.

2.
3.
4.

3.
4.

SL

Colocar a espiral no batente do desviador
dianteiro.

Colocar o passa-cabos na respetiva posição
no quadro.
Apoiar o fio no desviador dianteiro.
Instalar o desviador dianteiro na base da
respetiva ponteira.
NOTA

Instalar o desviador dianteiro na base da
respetiva ponteira.

Não utilizar a anilha fornecida
com o desviador dianteiro em quadros com
ponteiras em carbono. Utilizar a anilha para
produtos em carbono (PN W531901) e o
parafuso de montagem do desviador dianteiro
da Trek (W543903).

SAÍDA DA ESPIRAL DO
DESVIADOR TRASEIRO

NOTA
Para quadros em carbono, não
utilizar a anilha fornecida com o desviador.
Utilizar a anilha para produtos em carbono da
Trek, PN W531901.

5.

Encaminhar o cabo pelo passa-cabos, através
do orifício na parte inferior do tubo do selim
até sair pelo eixo pedaleiro.

5.

Após instalar o eixo pedaleiro e os cranques
do pedaleiro, aplicar um aperto de 5,2 Nm ao
parafuso de montagem do desviador.
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Ao instalar o eixo pedaleiro e os cranques do
pedaleiro, aplicar um aperto de 5,2 Nm ao
parafuso de montagem do desviador.

4
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Encaminhar cabos e espirais de cabos através do quadro

2.

Instalar o desviador traseiro
e o fio do desviador

Instalar o desviador traseiro na respetiva
ponteira e apertá-lo em conformidade com as
especificações do fabricante.

1.

Encaminhar e instalar a bateria

Encaminhar o fio ao longo do quadro

1.

1.

2.

NOTA
O travão traseiro deve estar
instalado e o tubo encaminhado no sentido
ascendente do tubo de direção.

Encaminhar cabos e espirais de cabos através do quadro

3.

Encaminhar o fio do desviador traseiro
do orifício da escora inferior do lado da
transmissão até ao orifício do eixo pedaleiro.

Ligar o fio da bateria à bateria.
Encaminhar o fio da bateria pelo tubo do selim
até sair pelo orifício do eixo pedaleiro.

2.

Colocar a bateria no respetivo suporte no
interior do tubo do selim.

Encaminhar um fio Di2 desde a parte superior
do tubo de direção, passando pelo tubo
inferior, até sair pelo orifício do eixo pedaleiro.
Deixar uma parte suficiente do fio fora do tubo
de direção para ligar o mesmo ao manípulo
direito.

Agora existem quatro fios Di2 no orifício do eixo
pedaleiro.

SUPORTE DA
BATERIA INTERNA

3.

SLR

Ligar os quatros fios à caixa de junção.
A localização dos fios não é importante.

3.
4.

4.

Ligar o fio ao desviador traseiro.
Colocar o passa-cabos à volta do fio e inserir o
passa-cabos na saída da espiral do desviador
traseiro.

4.

Agora devem existir três fios a passar pelo
orifício do eixo pedaleiro.

SL

SAÍDA DA ESPIRAL DO
DESVIADOR TRASEIRO
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Passar a caixa de junção e os quatro fios pelo
orifício do eixo pedaleiro para o tubo inferior.

5
1.

6

INSTALAR A FORQUETA

1.

Di2

Com o rolamento inferior instalado na
forqueta, deslizar a coluna de direção e o
tubo do travão pela parte inferior do tubo de
direção.

3.
2.

2.

MONTAR A CAIXA DE DIREÇÃO, O AVANÇO E O GUIADOR

3.

Instalar os espaçadores da caixa de direção e
dos fios.

ARANHA
EXPANSORA/
TAMPA SUPERIOR

Guiador e avanço como componentes
separados:

NOTA

ARANHA EXPANSORA/
TAMPA SUPERIOR

Comprovar que os tubos do
travão e as espirais dos desviadores estão
posicionadas no tubo superior da seguinte
forma.

1.

ESPAÇADOR
DA CAIXA
DE DIREÇÃO

Mudanças Mecânicas
1. Tubo do travão traseiro
2.

3. Tubo do travão dianteiro
4.

eTap

1.

ESPAÇADORES
DE 15 MM
DA CAIXA DE
DIREÇÃO:
DS/NDS
ESPAÇADORES DE 5 MM
DA CAIXA DE DIREÇÃO:
DS/NDS

GUIADOR

ESPAÇADORES
DE 15 MM
DA CAIXA DE
DIREÇÃO: DS/NDS

2. Fio Di2

3.

2.

PARAFUSO
BATENTE DE
DIREÇÃO

GUIADOR/
AVANÇO

ESPAÇADOR
DE FIOS

AVANÇO

ESPAÇADOR
DE FIOS

Guiador/avanço em peça única:

PARAFUSO
BATENTE
DE DIREÇÃO

ESPAÇADORES DE 5 MM
DA CAIXA DE DIREÇÃO:
DS/NDS
TAMPA SUPERIOR DO
ROLAMENTO

TAMPA SUPERIOR
DO ROLAMENTO
ANEL SEPARADOR
ROLAMENTO SUPERIOR
DA CAIXA DE DIREÇÃO

ANEL SEPARADOR
ROLAMENTO INFERIOR
DA CAIXA DE DIREÇÃO

ROLAMENTO SUPERIOR
DA CAIXA DE DIREÇÃO

1. Tubo do travão traseiro
1.

2. Espiral do desviador traseiro

A. Instalar aranha expansora.

ROLAMENTO INFERIOR
DA CAIXA DE DIREÇÃO

3. Tubo do travão dianteiro

B. Instalar o guiador/avanço.
C. Instalar a tampa superior e ajustar/
apertar a caixa de direção.

4. Espiral do desviador dianteiro
A. Montar o avanço.
1. Tubo do travão traseiro
2. Tubo do travão dianteiro

D. Apertar os parafusos do avanço
conforme as especificações.

B. Instalar a aranha expansora.
C. Instalar o guiador.
D. Instalar a tampa superior e ajustar/
apertar a caixa de direção.

NOTA

As forquetas em carbono da
Trek e da Bontrager requerem um espaçador
de 5 mm por cima do avanço para garantir
um aperto homogéneo do avanço. O Guiador/
Avanço Integrado Aeolus RSL tem um
espaçador de 5 mm incorporado na parte
superior do guiador/avanço, permitindo uma
configuração simples, sem espaçadores em
excesso por cima do guiador/avanço.

E. Apertar os parafusos do avanço à coluna
de direção conforme as especificações.
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7
1.
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INSTALAR O EIXO PEDALEIRO T47

3.

Comprovar que todos os cabos, espirais, fios
e a caixa de junção (Di2) estão colocados de
forma segura nos orifícios do eixo pedaleiro
desviados do caminho do eixo pedaleiro.

4.

NOTA

Comprovar que todos os
cabos, espirais, fios e a caixa de junção são
encaminhados POR CIMA dos componentes
do eixo pedaleiro.

Enroscar manualmente o eixo pedaleiro do
lado da transmissão no quadro (no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio).
Enroscar manualmente o eixo pedaleiro do
lado contrário da transmissão no quadro (no
sentido dos ponteiros do relógio).

REFERÊNCIA

Especificações de aperto específicas dos modelos Émonda
Componente
Parafusos da ponteira do desviador traseiro
Parafuso do retentor de corrente
Parafuso de montagem do desviador dianteiro
Parafuso do batente de direção
Eixo pedaleiro – Shimano
Eixo pedaleiro – SRAM

Binário de aperto
0,7 Nm
3 Nm
5,2 Nm
0,7 Nm
40Nm
50Nm

Comprimento dos cabos mecânicos em mm
Émonda 5

5.
2.

Aplicar massa lubrificante nas roscas de
ambos os lados do quadro.

Utilizar a ferramenta de instalação específica
para o eixo pedaleiro para apertar ambos
os lados do eixo em conformidade com as
especificações do fabricante.
• O aperto da SRAM é de 50 Nm
• O aperto da Shimano é de 40 Nm

NOTA

Para um aspeto mais limpo, não
aplicar massa nos copos do eixo pedaleiro.

Émonda 6 e 7

Tamanho Desviador Desviador Travão
Travão
do quadro dianteiro
traseiro dianteiro traseiro
47
1060
1530
750
1280
50
1080
1550
770
1300
52
1110
1590
780
1330
54
1130
1610
800
1350
56
1170
1650
840
1410
58
1210
1690
870
1450
60
1240
1730
900
1480
62
1270
1750
930
1500

Tamanho Desviador Desviador Travão
Travão
do quadro dianteiro traseiro
dianteiro traseiro
47
1060
1530
770
1280
50
1070
1550
790
1300
52
1110
1590
800
1330
54
1130
1610
800
1350
56
1170
1650
840
1410
58
1210
1690
870
1450
60
1240
1730
910
1470
62
1270
1750
950
1480

Comprimento dos cabos Di2 em mm
Émonda 7 desde a caixa de junção no eixo pedaleiro
Tamanho
do quadro
47
50
52
54
56
58
60
62

Desviador
dianteiro
250
250
250
250
250
250
250
250

Desviador
traseiro
650
650
650
650
650
650
650
650

Manípulo
direito
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1400
1400

Comprimento dos cabos eTap em mm
Émonda 7
Tamanho do quadro Travão dianteiro Travão traseiro
47
770
1330
50
790
1350
52
810
1380
54
810
1410
56
850
1420
58
880
1460
60
930
1500
62
950
1510
12
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Caixa de junção no
terminal do guiador
300
300
300
300
300
300
300
300

Manípulo
esquerdo
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Bateria
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000

