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PARABÉNS! 
Escolheu os melhores travões de disco hidráulicos do mercado! Este manual contém informações importantes para a instalação,
configuração e regulação dos novos travões.  Para garantir um desempenho correcto dos travões Avid Juicy, recomendamos que
sejam instalados por um mecânico de bicicletas qualificado. E insistimos em que sejam seguidas as nossas recomendações, com
vista a uma condução o mais agradável possível, segura e isenta de problemas. 

Para começar, aqui ficam algumas informações iniciais: 

SISTEMA DE ALINHAMENTO TRI-ALIGNTM CALIPER
POSITIONING SYSTEMTM

Os travões de disco Avid utilizam um sistema de alinhamento único, chamado Tri-
align Caliper Positioning System (CPS). É formado por pilhas de anilhas côncavas
e convexas que fazem com que a maxila fique perfeitamente alinhada com o rotor,
independentemente de imperfeições das fixações à forqueta ou ao quadro, dando-
lhe um contacto integral com a pastilha de travão. 

ADAPTAÇÃO DA PASTILHA
pastilhaPode levar umas 20 a 40 travagens a fundo para amaciar as pastilhas Avid.
Começa a notar-se um aumento da força de travagem depois da primeira utilização
da bicicleta. Pode notar um barulho no travão, não apenas durante o período de
adaptação, mas ao longo da vida das pastilhas. Esse barulho está relacionado com
factores como regulação dos travões, peso do ciclista, tipo de condução e de
travagem, bem como condições da condução (por exemplo, poeira, lama,
humidade e contaminação das superfícies de fricção). 

ALTERAÇÃO DO COMPRIMENTO DO TUBO DE TRAVÃO E SANGRAMENTO
Para mudar o comprimento do tubo de travão e sangrar travões de disco Juicy tem de ter o
conjunto de sangramento para Juicy da Avid (ver a secção de regulação do comprimento do tubo
de travão e sangramento na pág. ???. ) Contacte uma loja de bicicletas na sua zona ou vá a
www.avidbike.com para informações detalhadas. 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
• Chaves sextavadas de 2,4 e 5 mm
• Chave para T-25 TORX®
• Chave de bocas de 10 mm
• Chave de roquete: 2. variação de 8 a 10 Nm
• Óculos de protecção
CERTIFIQUE-SE DE QUE TEM OS ADAPTADORES CERTOS

Bloco do CPS 

Parafuso do CPS

A
V

ID

A
V

ID

Adaptadores

Traseiro Dianteiro

115-373202-500

203 Rear Forged

115-372202-600

185 Rear Forged

115-376202-200

160 Rear Forged

115-376402-600

160 Rear Extruded

115-373602-300

203 Front QR20

115-373502-600

203 Front Boxxer

11.5373.102.800

203 Front Forged

115-372102-900

185 Front Forged

11.5376.102.500

160 Front Forged

11.5376.302.900

160 Front Extruded

11.5372.302.300

185 Front

Post Mount

11.5373.302.200

203 Front

Post Mount
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Os travões são um elemento determinante para a
segurança, numa bicicleta. Utilização ou regulação
inadequadas dos travões podem causar perdas de controlo
ou acidentes, e provocar ferimentos graves. 

Os travões da Avid são produtos que oferecem um poder de
travagem superior ao de outros travões a que pode estar
habituado. Essa força exige menos esforço para bloquear
uma roda ao travar. O bloqueio da roda pode causar perda
de controlo e até provocar ferimentos. 

É inteiramente da sua responsabilidade aprender e utilizar as
técnicas de travagem adequadas. Consulte o guia do utilizador
da sua bicicleta e um vendedor profissional de bicicletas.

Pratique a condução e as técnicas de travagem numa
superfície plana e nivelada, antes de passar a pisos
agressivos. 

A eficácia da travagem depende de diversas condições
sobre as quais a SRAM não tem controlo. Nelas se inclui a
velocidade da bicicleta, o tipo e o estado do piso, a força de
aperto do travão, instalação e manutenção adequadas dos
travões, óleo hidráulico, manípulos, pastilhas, estado da
bicicleta, peso do ciclista, domínio das técnicas de travagem,
estado do tempo, terreno e muitos outros factores. 

Os travões e manípulos da Avid não foram concebidos para
veículos motorizados de qualquer tipo. Utilizá-los nessas
condições pode provocar ferimentos graves.

GUIE SEMPRE DE FORMA CONTROLADA
Lembre-se de que demora mais a parar em piso molhado.
Para reduzir a possibilidade de acidente e minimizar a
erosão do rasto, deve evitar bloquear as rodas.

Os travões de disco Juicy foram concebidos como um
sistema. Não inclua componentes de outros fabricantes
nesse sistema. 

Os rotores dos travões de disco da Avid são compatíveis
com cubos de disco de padrão internacional de 44 mm, com
6 parafusos. 

Recomendam-se rodas de 32 ou 36 raios com um padrão de
3 ou 4 entrelaçamentos. Contacte o fabricante dos seus
pneus, para mais informações.

NÃO UTILIZE RODAS SEM ENTRELAÇAMENTO DE RAIOS. 

Utilize apenas óleo de travões DOT 4 ou DOT 5.1 nos
travões de disco Juicy.

Não utilize óleo de travões que não os DOT sugeridos. Se o
fizer, vai estragar o sistema e tornar inseguro o uso dos travões. 

Os óleos de travões DOT estragam superfícies pintadas. Se
o óleo entrar em contacto com uma superfície pintada (por
ex., o quadro), retire-o imediatamente e limpe com álcool
isopropilo. 

Não deixe o óleo de travões entrar em contacto com os
rotores do travão. Se tal acontecer, limpe os rotores com
álcool isopropilo.  

Não deixe o óleo entrar em contacto com as pastilhas de
travão.  Se tal acontecer, as pastilhas ficam contaminados e
têm de ser substituídas.

Não toque com as mãos nuas na superfície de travagem de
qualquer rotor, porque o óleo da pele estraga o
desempenho. Utilize sempre luvas ou pegue no rotor pelos
raios. 

Os travões de disco aquecem muito durante a utilização.
Não toque na maxila ou no rotor logo após utilização.
Certifique-se de que o travão arrefeceu, antes de fazer
quaisquer afinações. 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO
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INSTALAR O ROTOR
Monte o rotor no cubo, utilizando os parafusos T-25 TORX® que foram fornecidos
com o travão e aperte-os na pressão especificada. O logótipo da Avid TEM DE ficar
para fora. Introduza a roda na forqueta ou no quadro. 

MONTAR A MAXILA ANTERIOR
Monte a maxila dianteira (tubo mais curto) na forqueta. 

2

1

APERTE ATÉ: 6. 2 Nm

APERTE ATÉ: 9 a 10 Nm

MONTAGEM INTERNACIONAL
(INTERNATIONAL STANDARD - IS) MONTAGEM NO ESPIGÃO

Retire...

...depois monte
directamente

Ajuste os parafusos, depois
desaperte 1/8 a ¼ de volta

Afrouxe, antes de
montar

OU

MONTAGEM IS
Afrouxe os parafusos do CPS, depois aparafuse a maxila às
fixações de montagem. Aperte os parafusos de montagem na
pressão indicada. Confirme que a maxila se move livremente
no bloco do CPS. 

MONTAGEM NO ESPIGÃO
Retire o adaptador de montagem, mas deixe no sítio as pilhas
de anilhas e os parafusos do CPS. Aparafuse a maxila
directamente à forqueta. Ajuste os parafusos, depois
desaperte 1/8 a ¼ de volta.  Confirme que a maxila se move
livremente no bloco do CPS.
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MONTAR A MAXILA POSTERIOR 
Afrouxe os parafusos do CPS e monte a maxila traseira (tubo mais comprido) nas
fixações IS da traseira da bicicleta. Aperte os parafusos de montagem com a
pressão indicada.  Confirme que a maxila se move livremente no bloco do CPS. 

CORRIJA O ÂNGULO DO TUBO DO TRAVÃO E
DEPOIS ENCAMINHE-O
Se necessário, afrouxe ligeiramente os parafusos (furados) da maxila,
com uma chave de bocas de 8 mm e rode os adaptadores, para
melhor condução da tubagem. Reaperte os parafusos na pressão
indicada e depois encaminhe os tubos de travão. Certifique-se de que
em pontos críticos há tubo suficiente para permitir o movimento de
suspensão e que também não ficam grandes laçadas de tubo
excedentário. A seguir, prenda a tubagem ao quadro e à forqueta. 

NOTA: SE PRECISAR DE ENCURTAR O TUBO, CONSULTE A SECÇÃO “REGULAÇÃO
DO COMPRIMENTO DO TUBO DE TRAVÃO E SANGRAMENTO” (PÁG. ???).

4

3

APERTE ATÉ: 5 a 7 Nm

Afrouxe antes de
montar

Se necessário,
afrouxe ligeiramente
e rode, para melhor

encaminhar

REAPERTE ATÉ:
5. 5-6. 2 Nm
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MONTAR MANÍPULOS: Juicy Seven
Monte os manípulos (manetes) no guiador, na posição correcta. As 
setas devem ficar a apontar para cima. Certifique-se de que há 
suficiente tubo de travão para o guiador poder virar de um lado para 
o outro sem entraves. Aperte o parafuso de cima completamente, 
com a pressão indicada, de maneira a não deixar nenhuma folga. 
Aperte o parafuso de baixo com a mesma pressão. 

MUDANÇA DE POSIÇÃO (OPCIONAL)
Para alterar a posição para a frente direita, retire o freio que prende a parte de baixo da unidade rotativa. Depois, retire o botão
de Speed Dial e a bucha, e troque a posição. Recoloque o freio. Volte os apertos de modo a que as setas fiquem voltadas para
cima, depois monte tudo como no passo 5. 

NOTA: OS JUICY FIVE TANTO PODEM SER
COLOCADOS À DIREITA COMO À ESQUERDA,
BASTA TROCAR OS MANÍPULOS E INSTALAR
OS PARAFUSOS DE APERTO NO LADO OPOSTO.

5a

5

APERTAR ATÉ:
4 a 5 Nm

Troque

Retire e depois
reinstale

Volte os apertos
e monte tudo

MONTAR MANÍPULOS: Juicy Five
Faça o manípulo deslizar na barra do guiador até à
posição adequada. Aperte o parafuso de fixação na
pressão indicada. Não aperte demasiado.         

Sem folga

APERTE ATÉ:
2. 8-3. 4 Nm

Monte os manípulos com as
setas voltadas para cima

Confirme que o guiador gira
sem entraves. Se houver um
excesso de tubo de travão

nessa zona, veja as instruções
para alterar o tamanho da

tubagem e sangramento do
sistema.

Folga
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ALINHAR E AJUSTAR AS MAXILAS
Aperte o manípulo do travão da frente 5 ou 6 vezes e espere. Aperte o manípulo
(com a mão ou com um elástico), depois aperte os parafusos do CPS o suficiente
para manter a maxila no lugar. 

Dê a volta com a roda e veja se o rotor faz fricção. Se 
fizer, afrouxe ligeiramente os parafusos do CPS e repita. 
Quando deixar de fazer fricção, aperte os parafusos do 
CPS alternadamente, até à pressão indicada. Repita 
o procedimento para o travão traseiro. 

REGULAR A INCLINAÇÃO
Utilize uma chave sextavada de 2 mm para regular a inclinação, se for
necessário. Cada clique corresponde a 1 mm de regulação. 

Se utilizar mudanças de punho, é necessário afastar os manípulos dos travões dos
das mudanças ou retirá-los totalmente, para aceder ao parafuso de regulação de
inclinação. Volte a apertar os parafusos, de acordo com o passo 5, depois de
regular a inclinação do manípulo.

AJUSTAR O PONTO DE ACOMODAÇÃO DA PASTILHA  
Utilize o botão Speed Dial da pastilha, para ajustar o ponto de acomodação precisamente onde o pretende. Ao rodar o botão
em direcção ao espigão, aumenta o curso do manípulo até que as pastilhas contactem o rotor. Experimente e sinta as
diferenças das várias configurações possíveis. O objectivo é que as pastilhas de travão se acomodem precisamente onde a
pressão exercida no manípulo seja mais forte. 

8

7

6

Um “clique” de aperto
com a chave sextavada

de 2 mm aqui...

Assim, para
acomodação mais rápida

Esquerda

...equivale a 1 mm
de aperto aqui

Direita

Assim, para
acomodação mais rápida

APERTAR ATÉ: 8 a
10 Nm

(alternadamente)

Nota: O botão Speed Dial pode dar um total de 20 voltas completas
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SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS

1. EMPURRE OS PISTÕES
Como as maxilas Juicy se ajustam automaticamente, os pistões têm de ser
empurrados para dentro do corpo até à posição original, antes de instalar novas
pastilhas de travão. A maneira mais segura de o fazer é com as velhas pastilhas
ainda na maxila, para proteger os pistões. Coloque uma chave de fendas entre as
pastilhas antigas, depois, balance-a cuidadosamente para trás e para a frente,
empurrando os pistões para os seus casulos. 

2. RETIRE AS PASTILHAS VELHAS
Agarre numa das pastilhas e faça-a deslizar para o centro da maxila (soltando a
pastilha do suporte no centro do pistão); em seguida, retire-a por completo.
Repita a operação em relação à outra pastilha. NOTA: O freio do separador
entre as pastilhas não deve ser retirado pela segunda pastilha. Se for o
caso, empurre-o a partir da abertura da maxila com o dedo mindinho. 

3. INSTALE AS NOVAS PASTILHAS E O SEPARADOR
Certifique-se de que o freio do separador está orientado em
relação às pastilhas tal como mostra a figura abaixo. Abane o
freio e a pastilha em conjunto, depois introduza-os na maxila
como um todo. Empurre com força até o conjunto chegar ao
lugar e fazer clique. 

REGULAÇÃO DO COMPRIMENTO DO TUBO DE TRAVÃO E SANGRAMENTO
Os travões Juicy são fornecidos com tubos acoplados, com um comprimento “médio”. O sistema já foi sangrado, por isso, se
não precisar de alterar o comprimento do tubo, está pronto a utilizar. Contudo, se for necessário alterá-lo, siga o procedimento
simples descrito neste manual.
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ÂMBITO DE GARANTIA LIMITADA
A SRAM Corporation dá garantia quanto à não existência de defeitos de
material ou de fabrico, pelo prazo de dois anos a contar da data de
compra. Esta garantia só se aplica ao dono original e não pode ser
transferida. As reclamações no seu âmbito têm de ser feitas através do
revendedor onde a bicicleta ou o componente SRAM foi adquirido. É
exigido o comprovativo de compra. 

LEGISLAÇÃO LOCAL
Esta garantia dá ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode
ainda ter outros direitos, que variam de um Estado para o outro dentro
dos EUA, de uma província para a outra dentro do Canadá, e de um
país para o outro em todo o mundo. Nos aspectos em que esta
declaração de garantia não esteja em consonância com as leis locais,
deve ser considerada modificada de modo a tornar-se coerente com
elas, fazendo algumas denegações e limitações aplicar-se ao cliente.
Por exemplo, em alguns Estados dos EUA, bem como nalguns países
(incluindo províncias do Canadá): 

a. Impedem denegações e limitações incluídas nesta declaração de
limitar os direitos estatuídos para os consumidores (por exemplo, no
Reino Unido). 

b. Além disso, restringe-se a capacidade do fabricante impor tais
denegações ou limitações. 

LIMITAÇÕES DE ARBÍTRIO
Dentro das limitações consagradas pelas leis locais, excepto no que se
refere às obrigações especificamente apontadas nesta declaração de
garantia, não pode, em caso algum, a SRAM ou seus fornecedores
terceiros ser responsabilizados por danos directos, indirectos, especiais,
ocasionais ou consequenciais. 

LIMITAÇÕES DE GARANTIA
- Esta garantia não se aplica a produtos que tenham sido
incorrectamente instalados e/ou regulados em contradição com os
respectivos manuais de instalação técnica da SRAM.  Os manuais de
instalação da SRAM encontram-se online, em www.sram.com ou
www.rockshox.com. 
- Esta garantia não se aplica a danos causados ao produto por colisões,
pancadas, utilização abusiva do produto, desrespeito pelas
especificações de uso do fabricante, nem qualquer outra circunstância
em que o produto tenha sido submetido a forças ou cargas para além
daquelas para que foi projectado. 
- Esta garantia não se aplica quando o produto tiver sofrido
modificações. 
- Esta garantia não se aplica quando o número de série ou o código de
produção tiverem sido deliberadamente alterados, distorcidos ou
removidos. 
- Esta garantia não se aplica ao normal desgaste e esforço. Peças de
desgaste e esforço deterioram-se em consequência do uso normal, falta
da manutenção recomendada pela SRAM e/ou condução ou instalação
em condições ou aplicações diferentes das recomendadas. 

SÃO PEÇAS DE DESGASTE E ESFORÇO:
• Selos de poeira
• Buchas 
• Anilhas vedantes de ar
• Anilhas deslizantes 
• Peças amovíveis em borracha.
• Anéis de espuma 
• Principais juntas vedantes e material de fixação de amortecedores
traseiros

• Tubos superiores (varões) 
• Roscas e parafusos (alumínio, titânio, magnésio ou aço)
• Mangas de travão 
• Pastilhas de travão
• Correntes 
• Segmentos
• Cassetes 
• Cabos de mudanças e de travão (interiores e exteriores)
• Punhos do guiador 
• Manípulo das mudanças
• Volantes de jockey 
• Rotores de travão de disco
• Ferramentas 

- Esta garantia não cobre danos provocados pela utilização de peças de
diferentes fabricantes.
- Esta garantia não cobre danos provocados pela utilização de peças
que não são compatíveis, adequadas e/ou autorizadas pela SRAM
como podendo ser conjugadas com componentes da SRAM.

SRAM Corporation
1333 North Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois 60622

1-312-664-8800  •  fax 1-312-664-8826 
www.avidbike.com

GARANTIA DA SRAM CORPORATION




