SLASH 2021 DE CARBONO E DE LIGA METÁLICA
SUPLEMENTO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO

Complemento do manual de manutenção da Slash 2021 de carbono e de liga metálica
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Knock Block

Instale o quadro de vitrine de tubo inferior
para a porta de armazenamento

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

1
1
2
2
3

1.

• Curso limitado (com dente – instalado na
bicicleta)

NOTA

• Curso 360° (sem dente – na caixa NIP)

3
4

Instale o quadro de vitrine no orifício de
armazenamento do tubo inferior.

Certifique-se que o roteamento de
cabo esteja do lado com tração.

NOTA

2.

A Slash 29er 2021 usa o conjunto
Knock Block (peça nº 5252160). É um sistema
de rotação de 67 graus.

CURSO LIMITADO
(SEM DENTE)

Aperte os parafusos até 1,2 Nm.

PARTE SUPERIOR
DO TUBO INFERIOR

GUIA PARA
ROTEAMENTO DE CABO

CURSO 360°
(NA CAIXA NIP)
PARTE SUPERIOR DO
TUBO INFERIOR
GUIA

CABOS DO CÂMBIO
TRASEIRO E DO
CANOTE COM AJUSTE
POR GRAVIDADE
KNOCK BLOCK

Aperte o fixador do Knock Block até 2 Nm.
NOTA

Ao serem rotacionadas, a maioria
das coroas do garfo desobstruirá o tubo inferior da
Slash. No entanto, para evitar danos ao quadro, o
Knock Block de curso limitado é recomendado em
casos em que os controles do guidão possam ficar
em contato com o tubo superior. O chip de 360
graus pode ser usado se não houver interferência.

NOTA

Este manual tem as características
de design e componentes exclusivos da bicicleta
de carbono Slash 2021.
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Instale o tubo de drenagem no tubo
inferior

Instale o parafuso do pivô principal
A cabeça do parafuso e a porca tipo "D" são
invertidas na bicicleta de carbono Slash 2021:

A bicicleta de liga metálica com apenas
carbono de elemento não metálico não tem
um tubo de drenagem

• A cabeça do parafuso está do lado com
tração

O tubo de drenagem fica sobre a calha de
amortecimento do tubo inferior.

1.
2.
3.

1.
2.
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4.

Empurre o tubo de drenagem em direção à
calha no tubo inferior.
Posicione o tubo de modo que o flange inferior
fique ressaltado do quadro abaixo da calha.

Instale a gancheira do câmbio traseiro

Instale a(s) proteção(ões) do quadro do
tubo inferior

CUIDADO: Não aplique graxa entre a gancheira e
o quadro da bicicleta.

A Slash 2021 tem um protetor de duas peças para o
tubo inferior.

• A porca tipo "D" está do lado sem
tração.

CUIDADO: Não aplique graxa nas roscas do
parafuso UDH.

Lubrifique os furos de rolamento do lado com
tração e do lado sem tração no quadro.

1.

Instale o rolamento, o espaçador e a porca
tipo "D" no lado sem tração, conforme a
ilustração.

Use os três orifícios do lado de baixo do tubo inferior
para:
• Instalar como uma peça (inferior), ou

Insira a gancheira na parte interna da escora
horizontal no lado com tração e prenda com o
parafuso da gancheira
(rosca à esquerda).
GANCHEIRA
DO CÂMBIO
TRASEIRO

Instale a bucha, o rolamento, o espaçador
e o parafuso do pivô principal conforme a
ilustração.

Carbono

• Instalar como duas peças (superior
e inferior)
ORIFÍCIOS PARA
PROTEÇÃO SUPERIOR

SUPORTE
PARAFUSO

Aperte o parafuso de acordo com a
especificação impressa no parafuso.

LADO COM
TRAÇÃO

LADO SEM
TRAÇÃO

ORIFÍCIOS PARA
PROTEÇÃO INFERIOR

ESPAÇADOR

ARRUELA

2.

ESPAÇADOR
PORCA TIPO "D"
ROLAMENTO

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

BUCHA
ROLAMENTO
PARAFUSO DO PIVÔ
PRINCIPAL
PARAFUSO DE
CABEÇA ABAULADA COM
SEXTAVADO INTERNO

FLANGE
INFERIOR

PROTEÇÃO
INFERIOR

PARAFUSOS DE CABEÇA
ABAULADA COM
SEXTAVADO INTERNO

Liga

3.

1.
Aplique um torque de 25 Nm no parafuso da
gancheira (rosca à esquerda).

Use álcool isopropílico para limpar as
superfícies do quadro que ficam em contato
com as proteções.

CUIDADO: Não limpe todo o quadro com álcool
isopropílico.

2.
3.
2

3

Remova a cobertura de proteção para colar o
adesivo.
Prenda as proteções conforme ilustrado sem
os parafusos.
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Roteamento de cabo
Freio traseiro e câmbio traseiro:
• Interno a partir do tubo dianteiro até
a caixa de rolamentos de movimento
central, e
• externo a partir da caixa de rolamentos
de movimento central até os
componentes.

MANGUEIRA DO FREIO
TRASEIRO

ABRAÇADEIRAS
PLÁSTICAS

ABRAÇADEIRAS
PLÁSTICAS

CONDUÍTE PARA CABO DO CANOTE
COM AJUSTE POR GRAVIDADE

LIGA APENAS:
PROTEÇÃO DA
ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA
PARA ESCORA
HORIZONTAL

CONDUÍTE PARA CABO DA
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PARA
GUIA DA ESCORA HORIZONTAL
PROTEÇÃO E CONDUÍTE PARA CABO
DA ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
CONDUÍTE PARA CABO DO CÂMBIO
TRASEIRO PASSANDO PELA PROTEÇÃO
DA ESCORA HORIZONTAL

O conduíte para cabo do câmbio traseiro é passado
dentro da proteção da escora horizontal.
CONDUÍTE PARA CABO DO
CÂMBIO TRASEIRO

PROTEÇÃO DA ESCORA
HORIZONTAL

Liga apenas: Use uma abraçadeira plástica para
fixar a extremidade traseira da proteção da escora
horizontal.
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