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Knock Block

Montáž rámečku dvířek úložného prostoru
na dolní rámové trubce

U karbonového modelu Slash 2021 si lze vybrat
systém Knock Block:

1
1

1.

• s omezeným posunem (se
zubem – namontovaný na kole),

2
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Vložte rámeček do úložného prostoru dolní
rámové trubky.
POZNÁMKA

• neomezeným posunem (bez
zubu – v krabičce NIP).

Výčnělek na vedení lanek by
měl být na pravé straně.

2.

POZNÁMKA

29palcový model Slash 2021
je vybaven novou sadou Knock Block (číslo dílu
5252160). Jedná se o 67° rotační systém.

Utáhněte šrouby na 1,2 Nm.

HORNÍ STRANA
DOLNÍ TRUBKY

OMEZENÝ POSUN
(SE ZUBEM)

VÝČNĚLEK NA
VEDENÍ LANEK

NEOMEZENÝ POSUN
(V KRABIČCE NIP)

HORNÍ STRANA
DOLNÍ TRUBKY

VÝČNĚLEK

LANKA PŘEHAZOVAČKY
A TELESKOPICKÉ SEDLOVKY

KNOCK BLOCK

Utáhněte Knock Block na 2 Nm.
POZNÁMKA

Při natočení řídítek se
většina korunek vidlice dolní rámové trubky ani
nedotkne. Knock Block s omezeným posunem ale
doporučujeme v případě, že by se ovládací prvky na
řídítkách mohly dostat do kontaktu s horní trubkou
a poškodit rám. Verzi s neomezeným posunem lze
použít, pokud takové riziko nehrozí.

POZNÁMKA

Tato příručka obsahuje
jedinečné designové prvky a komponenty
karbonového modelu Slash 2021.
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Montáž drenážní trubičky do dolní rámové
trubky
Pouze karbonové modely – slitinové drenážní
trubičku nemají

Montáž šroubu hlavního čepu

Montáž patky přehazovačky

Šroub a matice ve tvaru písmene D jsou
u karbonového modelu Slash 2021 na opačných
stranách než původně:

UPOZORNĚNÍ: Nenanášejte vazelínu mezi patku
přehazovačky a rám.

U modelu Slash 2021 je k dispozici dvoudílný kryt
dolní rámové trubky.

Karbon

2.
3.
4.

Naneste vazelínu na navrtané otvory ložiska na
pravé i levé straně rámu.

1.

Vložte ložisko, podložku a matici na levou
stranu (viz obrázek).

• K montáži jednoho dílu (spodního) nebo
• K montáži obou dílů (spodního i horního).

Patku umístěte na vnitřní stranu pravé řetězové
vzpěry a upevněte pomocí šroubu (levý závit).

PATKA
PŘEHAZOVAČKY

Vložte pouzdro, podložku a šroub hlavního
čepu (viz obrázek).

OTVORY NA HORNÍ KRYT

ŠROUB
PŘEHAZOVAČKY

Utáhněte šroub momentem, který je na něm
uveden.

Zatlačte drenážní trubičku do prohlubně v dolní
trubce.

LEVÁ STRANA

Umístěte ji tak, aby spodní příruba vystupovala
z rámu pod prohlubní.

Tři otvory na spodní straně dolní trubky slouží:

UPOZORNĚNÍ: Nenanášejte vazelínu na závity
šroubu UDH.

• Matice je na levé straně.

1.

2.

Montáž krytů dolní rámové trubky

• Šroub je na pravé straně.

Drenážní trubička se umísťuje do prohlubně tlumiče
v dolní trubce.

1.
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OTVORY NA SPODNÍ KRYT

PODLOŽKA
PODLOŽKA

PRAVÁ STRANA
PODLOŽKA
MATICE
LOŽISKO

2.

Podle obrázku zkontrolujte, zda je ve správné
pozici.

HORNÍ
KRYT

POUZDRO
LOŽISKO
ŠROUB
HLAVNÍHO ČEPU
ŠROUBY S KULATOU
HLAVOU

SPODNÍ
KRYT

ŠROUBY S KULATOU
HLAVOU

SPODNÍ
PŘÍRUBA

Slitina

1.
3.

2

Šroub utáhněte na 25 Nm (levý závit).

Části rámu, které přijdou do styku s kryty,
očistěte isopropylalkoholem.

UPOZORNĚNÍ: Isopropylalkoholem nečistěte celý
rám.

3

2.

Odstraňte ochrannou vrstvu adheziva.

3.

Připevněte kryty bez šroubů (viz obrázek).
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Vedení lanek
Zadní brzda a přehazovačka:
• vnitřní z hlavové trubky do středového
složení,
• vnější od středového složení ke
komponentům.

HADIČKA
ZADNÍ BRZDY

STAHOVACÍ
PÁSKY
STAHOVACÍ
PÁSKY

BOWDEN TELESKOPICKÉ
SEDLOVKY

JEN SLITINOVÉ
MODELY: KRYT
STAHOVACÍ PÁSKY
NA ŘETĚZOVÉ
VZPĚŘE

BOWDEN STAHOVACÍ
PÁSKY K PRŮCHODCE NA
ŘETĚZOVÉ VZPĚŘE
KRYT A BOWDEN
STAHOVACÍ PÁSKY
BOWDEN PŘEHAZOVAČKY POD
KRYTEM ŘETĚZOVÉ VZPĚRY

Bowden přehazovačky je veden pod krytem řetězové
vzpěry.

BOWDEN PŘEHAZOVAČKY

KRYT ŘETĚZOVÉ
VZPĚRY

Jen slitinové modely: Zadní část krytu řetězové
vzpěry připevněte stahovací páskou.
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