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Instale o para-lama traseiro e o bagageiro
traseiro

DUAS CONEXÕES
NA ESCORA
VERTICAL
(INTERIOR)

O para-lama traseiro e o bagageiro traseiro são
instalados juntos como um conjunto.

1
2
2
3
4
5
6
7
9
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1.
2.

Remova a roda traseira.
CONEXÕES
TRASEIRAS DA
ESTRUTURA

Do lado de baixo do para-lama, use os dois
parafusos de cabeça abaulada M5 x 0,8 mm
x 14 mm e as arruelas planas M5 para anexar
o bagageiro ao para-lama.

7.

NOTA
Certifique-se de aplicar travaroscas nestes parafusos.

a. Se estiver reutilizando estes parafusos,
limpe-os com álcool isopropílico e
aplique o trava-roscas Loctite 242 ou
similar antes da anexação.

15
15

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de aplicar
trava-roscas nos parafusos da escora horizontal.

DUAS CONEXÕES NO LADO
INFERIOR DO PARA-LAMA

a. Se estiver reutilizando os parafusos
da escora horizontal, limpe-os com
álcool isopropílico e aplique o travaroscas Loctite 242 ou similar antes da
anexação.

8.

3.
4.

Aperte os dois parafusos a 6 Nm.
Passe as conexões do cabo do farol traseiro
pelo interior do suporte do bagageiro do lado
sem tração.
OBSERVAÇÃO
Os conectores do cabo do
farol ficam dentro da escora horizontal do lado
sem tração.

5.
6.

Anexe os suportes do para-lama/bagageiro
aos orifícios na parte traseira de cada escora
horizontal.

Conecte as conexões de cabo ao farol
traseiro.
Anexe o para-lama/bagageiro aos dois
orifícios na parte superior da escora vertical.

OBSERVAÇÃO

Este manual tem os
recursos de design e componente exclusivos
para a bicicleta Powerfly FS 2021.
1

Aperte os parafusos da escora horizontal
a 6 Nm.
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Instale o mini para-lama traseiro

1.
2.

Instale o para-lama dianteiro

Remova a roda traseira.

O modelo 27.5 tem um
para-lama dianteiro diferente do que o modelo
29er.

Use os dois parafusos M5 x 0,8 mm x 14 mm
e as arruelas planas para anexar o mini paralama aos dois orifícios na parte superior da
escora vertical.

1.

Use um parafuso M5 e uma arruela para
anexar o suporte do para-lama dianteiro em
forma de U ao para-lama.

1.

Remova o para-lama traseiro.

2.

Remova a roda traseira.

3.

Remova o parafuso do terminal de
extremidade (lado sem tração) e o eixo do pivô
do link (lado com tração).
OBSERVAÇÃO

Não remova os
rolamentos e os espaçadores neste local
do pivô.

ARCO INFERIOR DO
GARFO

a. Se estiver reutilizando estes parafusos,
limpe-os com álcool isopropílico e
aplique o trava-roscas Loctite 242 ou
similar antes da anexação.

SUPORTE DO
PARA-LAMA

PARAFUSO DO EIXO DO
SUPORTE DO AMORTECEDOR
SUPERIOR

SUPORTE PARA
GARFO DIANTEIRO

Aperte os parafusos a 6 Nm.
DOIS PARAFUSOS
E ARRUELAS

Remova o amortecedor traseiro

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO
Certifique-se de aplicar
trava-roscas nestes parafusos.

3.
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EIXO DO PIVÔ DO LINK

MINI PARA-LAMA

2.
3.

Aperte o parafuso a 2,5 Nm.
Use um parafuso M6 para anexar o para-lama
e o conjunto da estrutura ao arco do garfo
inferior.
OBSERVAÇÃO

Certifique-se de aplicar
trava-roscas no parafuso do arco do garfo inferior.
a. Se estiver reutilizando o parafuso
do arco do garfo, limpe-o com álcool
isopropílico e aplique trava-roscas Loctite
242 ou similar antes da anexação.

4.
5.

Aperte o parafuso a 9 Nm.
Use dois parafusos M5 para anexar os
suportes ao garfo dianteiro.

4.
5.
6.

Gire a escora vertical para trás para expor o
suporte superior do amortecedor.
Remova o parafuso superior do eixo do
suporte do amortecedor.
Remova o parafuso inferior do eixo do suporte
do amortecedor da articulação de rotação do
amortecedor.
PARAFUSO DO EIXO DO
SUPORTE DO AMORTECEDOR
INFERIOR
ARTICULAÇÃO
DE ROTAÇÃO DO
AMORTECEDOR

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de aplicar
trava-roscas nos parafusos do suporte.
a. Se estiver reutilizando os parafusos do
suporte, limpe-os com álcool isopropílico
e aplique o trava-roscas Loctite 242 ou
similar antes da anexação.

6.
2

Aperte os parafusos do suporte a 6 Nm.
3
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8.

Instale o amortecedor traseiro

1.

Anexe o parafuso inferior do eixo do suporte
do amortecedor à articulação de rotação do
amortecedor.

9.

PARAFUSO DO EIXO
DO SUPORTE DO
AMORTECEDOR INFERIOR

Engraxe o orifício do rolamento no lado sem
tração.
Com o espaçador, o rolamento e o eixo do pivô
do balancim instalados do lado com tração,
instale o parafuso do terminal de extremidade
no lado sem tração.
OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que haja
um espaçador dentro e um rolamento fora no
orifício da escora vertical.

ARTICULAÇÃO
DE ROTAÇÃO DO
AMORTECEDOR
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Instale a gancheira do câmbio traseiro
CUIDADO: Não aplique graxa entre a gancheira e
o quadro da bicicleta.
CUIDADO: Não aplique graxa nas roscas do
parafuso UDH.

1.

10. Aperte o eixo do pivô do link a 17 Nm.

GANCHEIRA
DO CÂMBIO
TRASEIRO

11. Veja a página 1 para reinstalar o para-lama
2.
3.

traseiro e o bagageiro traseiro, ou a página 2
para reinstalar o mini para-lama traseiro.

Aperte o parafuso a 10 Nm.

Insira a gancheira na parte interna da escora
horizontal no lado com tração (braço de
articulação de duas peças) e prenda com o
parafuso da gancheira (rosca à esquerda).

SUPORTE
PARAFUSO

Anexe o parafuso superior do eixo do suporte
do amortecedor.
PARAFUSO DO EIXO DO
SUPORTE DO AMORTECEDOR
SUPERIOR
EIXO DO PIVÔ DO LINK

2.

4.
5.
6.
7.

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

Aperte o parafuso a 10 Nm.
Gire a escora vertical para frente para alinhar
o eixo do pivô do link com o orifício de
montagem da escora vertical.
Engraxe o orifício do rolamento no lado da
transmissão.

3.

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

Insira o eixo do pivô do link (lado com tração).
OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que haja um
espaçador dentro e um rolamento fora no orifício
da escora vertical.

4

5
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Roteamento de cabo
Cabo
Alavanca de câmbio
Canote
Controlador
Freio traseiro
Carga da bateria
Farol traseiro
Sensor de velocidade
Porta de carregamento
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OBSERVAÇÃO

O roteamento do cabo
do farol traseiro passa pela escora horizontal
do lado sem tração, e depois no lado interno do
suporte do bagageiro até o farol.

Cor
Vermelho
Preto
Verde
Azul
Cinza
Rosa
Amarelo
Laranja

Remova o sistema RIB antigo da Bosch
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.

CANOTE COM AJUSTE
POR GRAVIDADE

CONDUÍTE PARA CABO DO
FREIO TRASEIRO

FAROL TRASEIRO

CARGA DA BATERIA

Lista de peças
1. Suporte do acoplamento inferior
2.	Duas contraporcas com inserto de nylon (M5)
dos suportes do acoplamento superior e do
acoplamento inferior
3. Quatro parafusos de segurança T25
4. Placa de conector do powertube
5.	Dois parafusos de cabeça abaulada com
sextavado interno (M5 x 0,8 mm x 16 mm)
dos suportes do acoplamento superior e do
acoplamento inferior
6.	Dois parafusos de cabeça escareada (M4 x
0,7 mm x 8 mm)
7. Dois amortecedores
8. Capa da trava
9. Duas arruelas
10. Conjunto da trava
11. Suporte do acoplamento superior

CONTROLADOR

CÂMBIO TRASEIRO

6
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12. Remova os dois parafusos de segurança

Remova o sistema RIB antigo da Bosch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Remova a bateria RIB do tubo inferior.
Observe o roteamento de cabo. O roteamento
de cabo será o mesmo para a instalação.

13. Ao instalar o novo sistema RIB, remova o plug

Remova a chave da trava da bateria.

existente de conexão da bateria da placa
inferior de conexão (4).

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

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.

Remova os dois parafusos de cabeça
abaulada (5), as arruelas (9) e o conjunto da
trava (10).
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Instale o sistema RIB antigo da Bosch

1.

2.
3.
4.

Remova os dois parafusos de segurança T25
(3) e as duas contraporcas (2) e a trava do
acoplamento superior (11).

5.

Guarde os parafusos (5), (6), os
amortecedores (7) e as contraporcas (2) para
uso posterior.

6.

Guarde o conjunto da trava (10) para a
reinstalação.

7.

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

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

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.
Use os dois parafusos de segurança T25 (3)
e as contraporcas (2) para instalar o suporte
inferior de acoplamento (1).
Conecte com cuidado o plug da bateria na
placa do conector (4) à conexão da bateria na
unidade de acionamento.
Use os dois parafusos de cabeça abaulada (5)
para instalar a placa do conector (4).
Use os dois parafusos de segurança T25 (3) e
as duas contraporcas (2) para instalar a trava
superior de acoplamento (11).
Use os dois parafusos de cabeça abaulada (5)
e as arruelas (9) para instalar o conjunto da
trava (10).
Use os dois parafusos (6), os dois
amortecedores (7) para instalar a capa da
trava (8) ao acoplamento superior do quadro.

8.

Insira a chave na trava da bateria.

9.

Instale a bateria RIB no tubo inferior.

10. Para testar a conexão, tente deslizar a bateria

11. Desconecte este ponto de conexão do plug da

em direção ao tubo dianteiro com o sistema
ligado.

bateria.

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

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

8
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Remova o sistema RIB novo
Lista de peças
Descrição
OBSERVAÇÃO: As peças com letras são para o sistema
RIB novo. As peças numeradas são reutilizadas do
sistema RIB antigo.
A. P
 laca de alinhamento
O comprimento da placa corresponde ao
comprimento da abertura da bateria no tubo inferior.
B. Suporte de metal do acoplamento inferior
C. Suporte de metal do acoplamento superior
D. D
 ois parafusos de cabeça abaulada de 6 mm (com
trava-roscas)

Item nº

Remova o sistema RIB novo

Instale o sistema RIB novo

1.

1.

2.

Peça nº W5252100 (500 Wh)

3.

Peça nº W5252805 (625 Wh)

4.

Kit de peça nº 5256255

5.
Kit de peça nº 5257257

6.

2. Duas contraporcas de inserção de nylon (M5)
5. D
 ois parafusos de cabeça abaulada com sextavo
interno (M5 x 0,8 mm x 16 mm)
6. D
 ois parafusos de cabeça escareada (M4 x 0,7 mm
x 8 mm)
G. Q
 uatro parafusos de segurança T25 de 16 mm
(sem trava-roscas)

7.

H. Duas arruelas de 10 mm

8.

E. Capa inferior de suporte do plug da bateria
F. Capa de plástico da trava superior
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Kit de peça nº 5256256

7. Dois amortecedores
10. Conjunto da trava

Peça nº W591941

11. Êmbolo

Peça nº 564539

9.

Remova a bateria RIB do tubo inferior.
Observe o roteamento de cabo. O roteamento
de cabo será o mesmo para a instalação.

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

Remova a chave da trava da bateria.
Remova os dois parafusos (6), os dois
amortecedores (7) e a capa superior da trava
de plástico (F).

PLUG DE CONEXÃO DA
BATERIA

Remova o êmbolo (11) e o conjunto da
trava (10).
Remova os dois parafusos de cabeça
abaulada (5) e as arruelas (H) do suporte
superior de metal de acoplamento (C).
CAPA DE SUPORTE (E)

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

2.

Rosqueie a conexão do plug da bateria no
suporte de metal inferior de acoplamento (B) e
remova a conexão do plug.
Remova os quatro parafusos de segurança
T25 (G) e as contraporcas (2) para remover
a placa de alinhamento (1) com os suportes
superior (C) e inferior (B) de acoplamento
como um subconjunto.

10. Remova os dois parafusos de cabeça

abaulada (D) e os suportes superior (C)
e inferior (B) de acoplamento da placa de
alinhamento (A).

PLUG DE CONEXÃO
DA BATERIA

10

Instale o plug da conexão atual da bateria
na nova capa de montagem do plug da
bateria (E).

11

Use um parafuso de cabeça abaulada (D)
para fazer a pré-montagem da placa de
alinhamento (A) com o suporte de metal do
acoplamento inferior (B) e um para o suporte
de metal do acoplamento superior (C).
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3.

4.

Aperte os dois parafusos (D) a 3 Nm.

OBSERVAÇÃO
Para evitar uma possível
remoção da pintura, certifique-se de que a chave
hexagonal não esteja desgastada.

6.

8.

12. Reutilize os dois parafusos (6) e os dois

No suporte inferior, rosqueie a conexão do
plug da bateria no novo suporte de metal do
acoplamento inferior (B).

amortecedores (7) para instalar a capa
superior da trava de plástico (F). Aperte os
parafusos até 2 Nm.

Lubrifique as cabeças dos quatro novos
parafusos de segurança T25 de 16 mm (G).
Use estes quatro parafusos de segurança T25
(G) e as contraporcas (2) (da remoção) para
anexar o subconjunto. Não aperte totalmente
os parafusos agora.
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.

SUPORTE SUPERIOR

13. Empurre a capa de plástico superior da trava

OBSERVAÇÃO
Se você optou por deixar
o plug da bateria conectado ao sistema quando
removeu o suporte original de plástico (4) (da
remoção), pule para o passo nº 10.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que
o chanfro no suporte
de metal do acoplamento
inferior (B) esteja
apontando para a dobra
na placa de alinhamento
conforme a ilustração.

Posicioneo subconjunto no tubo inferior.

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

5.

SUPORTE INFERIOR
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9.

(F) em direção ao tubo dianteiro até que a
pequena aba de plástico toque ligeiramente a
extremidade do corte do quadro. Não aplique
pressão excessiva.

Reutilize dois parafusos de cabeça abaulada
(5) para instalar a capa inferior de suporte do
plug da bateria (E) com o plug da bateria (do
passo 1 da Instalação).

14. Certifique-se de que a trava esteja centralizada
(o máximo possível) no orifício do quadro da
bicicleta.

Não aperte totalmente os parafusos agora.

CONJUNTO DA TRAVA

10. Use as duas novas arruelas (H) e reuse

CHANFRO
AJUSTADO
AO RAIO

OBSERVAÇÃO

Este suporte de metal de acoplamento tem as
palavras 'DRIVE SIDE' (lado com tração) gravadas
a laser na lateral para a montagem adequada.

SUPORTE INFERIOR

7.

SUPORTE INFERIOR

SUPORTE SUPERIOR

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
de nylon (E).

os parafusos de cabeça abaulada (5)
(da remoção) para instalar o conjunto da
trava (10) ao suporte de metal superior de
acoplamento (C).

QUADRO DA BICICLETA

11. Aperte os parafusos até que as arruelas (H)

estejam ligeiramente em contato com o centro
da trava e que você ainda possa deslizar o
centro da trava pelo suporte de metal de
acoplamento (C) para o ajuste.

A TRAVA ESTÁ CENTRALIZADA NO
QUADRO

15. Depois que a trava estiver centralizada,

encaixe (mas não aperte completamente) os
dois parafusos de segurança (G) no quadro da
bicicleta.

SUPORTE SUPERIOR

SUBCONJUNTO COMPLETO

12
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16. Certifique-se que o meio da placa de
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21. Você observará que as folgas nas

alinhamento não esteja virada para cima
ou para baixo e encaixe (mas não aperte
completamente) os dois parafusos de cabeça
abaulada (5).

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 T25 (G) 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.

Remoção/instalação da unidade de
acionamento da Bosch

Limitações de especificações pós-venda
• Linha de corrente: 52

Veja as instruções apropriadas da Bosch de remoção
e instalação da sua unidade de acionamento.

• Elo de corrente máximo: 46 t
• Elo de corrente mínimo: 34 t
• Tamanho máximo do pneu com paralama mini
ou completo: 2,4
• Tamanho máximo do pneu sem paralama: 2,6

22. Depois que os ajustes estiverem completos,
remova a bateria e inspecione a placa de
alinhamento

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

17. Deslize o acoplamento inferior em direção

ao lado com tração até onde ele puder ser
deslizado e aperte os dois parafusos de
segurança T25 (G) até 5 Nm.

18. Deslize o acoplamento superior em direção

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

ao lado com tração até onde ele puder ser
deslizado e aperte os dois parafusos de
segurança T25 (G) até 5 Nm.

19. 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.

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

20. Afrouxe os dois parafusos de cabeça abaulada
(5) em cada acoplamento e ajuste a posição
do lado com 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 (5) a 5 Nm.

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

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