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Congratulations! You have the best in suspension components on your bicycle! This
manual contains important information about the safe operation and maintenance of your
fork. To ensure that your RockShox fork performs properly, we recommend that you have
your fork installed by a qualified bicycle mechanic. We also urge you to follow our
recommendations to help make your riding experience more enjoyable and trouble-free. 

NOTE:  YOUR FORK’S APPEARANCE MAY VARY FROM THE ILLUSTRATIONS/PHOTOS IN THIS MANUAL.
FOR THE LATEST INFORMATION ABOUT YOUR FORK VISIT OUR WEBSITE AT WWW.ROCKSHOX.COM.

Upper Tube
Oberes Rohr
Tubo superior
Tube supØrieur
Stelo

Bovenbuis
Tubo superior

Steerer Tube
Gabelschaftrohr

Potencia (tubo de direcci�n)
Tube pivot

Cannotto di sterzo della forcella

Stuurbuis
Tubo de direc�ªo

Crown
Gabelkopf

Corona
TŒte

Testa

Kroon
Coroa

Rebound Adjuster 
Einstellung f�r Zugstufe 

Ajustador externo de rebote 
Bouton de rØglage du rebond

 Regolazione del ritorno 

Afstelling terugvering 
Regulador de recupera�ªo 

Brake Post 
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Pasador de freno
Tige de frein
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U-Turn Travel Adjust
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Ajuste del recorrido con giro completo
Bouton de rØglage du dØbattement U-Turn
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Regula�ªo de curso U-Turn
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I N S T A L L A T I E

Het is buitengewoon belangrijk dat uw Rockshox voorvork op de juiste wijze wordt
geïnstalleerd door een bevoegde fietsmonteur. Een onjuist geïnstalleerde voorvork kan
buitengewoon gevaarlijk zijn en kan leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen.

1. Verwijder de bestaande voorvork van de fiets en het bovenloopvlak van de voorvork. Meet de lengte
van de stuurbuis van de voorvork tegen de lengte van de Rockshox stuurbuis. Het kan zijn dat de
Rockshox stuurbuis tot de juiste lengte afgezaagd moet worden. Zorg dat er genoeg lengte overblijft om
de stang vast te zetten (raadpleeg de instructies van de fabrikant van de stang).

2. Installeer het bovenloopvlak van het hoofdonderdeel (29,9 mm voor 1 1/8 inch sturen) stevig tegen de
bovenkant van de voorvorkkroon. Installeer het voorvorkmontagesysteem op de fiets. Stel het
hoofdonderdeel af totdat u geen speling of weerstand meer voelt.

3. Installeer de remmen volgens de instructies van de fabrikant en stel de remblokjes goed af. Gebruik de
voorvork alleen met schijfremmen die aan de daarvoor bestemde bevestigingsgaten worden bevestigd.
Gebruik uitsluitend cantilever-remmen die door de remmenfabrikant vervaardigd zijn om met een
beugel zonder hangsysteem te werken.

4. Vorken bedoeld voor standaard snelle ontkoppelingen: stel de ontkoppelingsmoer van het voorwiel
af zodat het tegenoverliggende gat in het U-vormige uiteinde van de vork vrijkomt. De
ontkoppelingsmoer moet worden aangedraaid nadat het wiel goed in de bijbehorende opening is
bevestigd. Zorg ervoor dat vier of meer schroefdraden van de ontkoppelingsmoer verbonden zijn als
deze wordt dichtgedraaid. Richt de ontkoppelingsmoer wanneer deze gesloten is aan de voorzijde van en
parallel aan de onderbuis. Vorken bedoeld voor een doorvoeras (niet voor alle vorken verkrijgbaar): volg
de installatie-instructies voor het Maxle Quick Release-systeem in het vervolg van de tekst op.

5. Denkt u bij het uitzoeken van banden om voldoende ruimte rondom. Maximale bandmaat is 2,4 inch
breed of 696 mm diameter na installatie. Zorgt u er telkens als u de banden verwisselt voor dat u deze
diameter controleert. Om dit te doen verwijdert u de doppen aan de bovenkant en de
veerbevestigingssystemen en drukt u de voorvork helemaal in elkaar, om er zeker van te zijn dat er ten
minste 5 mm ruimte is tussen de bovenkant van de band en de onderkant van de kroon. Als de maximale
bandenmaat wordt overschreden zal de band de kroon raken als deze helemaal wordt ingedrukt.

I N S T A L L A T I E P O P L O C - A F S T A N D S B E D I E N I N G

De PopLoc-hendel voor bediening op afstand stelt de rijder in staat om de bewegingen
van zijn verende vork te controleren zonder zijn handen van het stuur te halen.

Verwijder zo nodig de handgreep, handrem en versnelling van de linkerkant van het
stuur (vanuit het perspectief van de rijder gezien). Als u niet weet hoe u deze
onderdelen moet verwijderen, volg dan de instructies van de fabrikant van de remmen.

1. Schuif de PopLoc op het stuur.
2. Breng de versnelling, de handrem en de handgreep opnieuw op het stuur aan. Als u niet weet hoe u

deze onderdelen moet aanbrengen, volg dan de instructies van de fabrikant van de remmen. Houd u
altijd aan de aanbevolen aandraaiwaarden voor deze onderdelen.

3. Plaats de PopLoc op de gewenste wijze op het stuur en draai de klembout aan tot 2,3 Nm.
4. Vorken met PopLoc-afstelling: draai de blauwe compressieknop tegen de klok in totdat hij niet verder kan.

MAAK GEEN SCHROEFDRADEN OP ROCKSHOX DRAADLOZE STUREN. DE 
MONTAGE VAN DE TOP VAN DE STUURBUIS WERKT DOOR MIDDEL VAN EEN 
EENMALIG PASSYSTEEM. ALS DE LENGTE, DE DIAMETER OF HET TYPE 
BALHOOFDSET (MET OF ZONDER SCHROEFDRAAD) MOET WORDEN 
VERANDERD, DIENT HET MONTAGESYSTEEM TE WORDEN VERVANGEN. 

VERWIJDER OF VERVANG DE STUURBUIS NIET. DIT KAN VERLIES VAN 
CONTROLE OVER DE FIETS TOT GEVOLG HEBBEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT 
MOGELIJK ERNSTIGE EN/OF FATALE VERWONDINGEN.

W A A R S C H U W I N G!

Gefeliciteerd! U hebt nu het beste op het gebied van verende onderdelen voor uw fiets!
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over een veilige verzorging en
onderhoud van uw voorvork. Om ervoor te zorgen dat uw Rockshox-voorvork goed
werkt, adviseren wij u deze door een gekwalificeerde fietsmonteur te laten installeren.
Verder verzoeken wij u om deze aanbevelingen op te volgen, zodat u prettig en zonder
problemen kunt fietsen.

1. De voorvork op uw fiets is bedoeld voor gebruik door één enkele fietser, op onverharde 
paden en andere off-road-situaties. 

2. Zorg voordat u gaat fietsen dat de remmen goed bevestigd en afgesteld zijn. Gebruik uw 
remmen voorzichtig; leer de eigenschappen van uw remmen kennen door uw 
remtechniek in ongevaarlijke situaties te oefenen. Hard remmen of onjuist gebruik van de 
voorrem kan ervoor zorgen dat u valt. Als de remmen niet meer goed afgesteld zijn, 
onjuist gemonteerd zijn of niet goed worden gebruikt, kan de fietser ernstige en/of fatale 
verwondingen oplopen. 

3. De voorvork kan in bepaalde omstandigheden tekort schieten, waaronder, maar niet 
uitsluitend, in situaties waarin u olie verliest, bij een botsing of een andere gebeurtenis 
waardoor onderdelen van de voorvork kunnen verbuigen of stuk gaan, maar ook als u de 
fiets lange perioden niet hebt gebruikt. Defecten aan de voorvork zijn niet altijd zichtbaar. 
Gebruik de fiets niet als u verbogen of kapotte vorkonderdelen constateert, olieverlies, 
een geluid dat wijst op te ver terugveren of andere aanwijzingen van mogelijke defecten 
aan de voorvork, zoals verlies aan schokabsorberend vermogen. Breng uw fiets naar een 
gekwalificeerd verkooppunt voor inspectie en reparatie. Defecten aan de voorvork kunnen 
schade aan de fiets of persoonlijke verwondingen tot gevolg hebben. 

4. Gebruik altijd echte RockShox-onderdelen. Gebruik van vervangende onderdelen die 
elders gekocht zijn maakt de garantie ongeldig en kan structurele problemen met de 
schokabsorptie tot gevolg hebben. Deze problemen kunnen weer verlies van controle over 
de fiets tot gevolg hebben, hetgeen kan leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen. 

5. Wees buitengewoon voorzichtig dat u de fiets niet naar een van beide kanten laat 
overhellen, wanneer u hem met de voorvork (zonder voorwiel) op een drager zet. De 
uiteinden van de voorvork kunnen structurele beschadigingen oplopen als de fiets overhelt 
terwijl de vork in de houder staat. Zorg ervoor dat de voorvork goed is vastgemaakt met 
een bevestigingssysteem met snelle ontkoppeling. Als u een fietsdrager gebruikt die de 
voorvorkuiteinden vastzet, zorg er dan altijd voor dat het achterwiel al vastzit. Als de 
achterkant niet vaststaat, kan het gewicht van de fiets ervoor zorgen dat de uiteinden van 
de voorvork naar één kant buigen, waardoor ze kunnen barsten of breken. Als de fiets 
overhelt of uit de drager valt, gebruik de fiets dan niet totdat de voorvork grondig op 
mogelijke schade is gecontroleerd. Breng de voorvork voor inspectie naar uw verkoper of 
bel RockShox als er sprake is van mogelijke schade (zie de lijst met internationale 
verkooppunten). Een defect aan een voorvorkuiteinde kan verlies van controle over de fiets 
tot gevolg hebben, hetgeen tot ernstige en/of fatale verwondingen kan leiden.

6. Vorken bedoeld voor gebruik met 'V'-stijl remmen: bevestig uitsluitend cantilever-
handremmen aan de bestaande remsteunen. Voorvorken met beugels zonder 
hangsysteem zijn alleen bedoeld voor V-stijl of hydraulische cantilever-remmen. Gebruik 
uitsluitend cantilever-remmen die door de remmenfabrikant vervaardigd zijn om met een 
beugel zonder hangsysteem te werken. Leg de kabel of het kabelomhulsel van de 
voorrem niet door de buis of door andere bevestigingen of kabelhouders. Gebruik geen 
kabelhouder voor de voorrem die aan de beugel wordt bevestigd. Vorken bedoeld voor 
gebruik met schijfremmen: Volg voor de juiste installatie en montage van de remsteunen 
de installatie-instructies van de remmenfabrikant.

7.  Neem alle instructies in deze handleiding voor verzorging en onderhoud van dit product in acht.
ROCKSHOX VOORVORKEN ZIJN BEDOELD VOOR OFF-ROAD WEDSTRIJDRIJDEN EN 
HEBBEN NIET DE VEREISTE REFLECTOREN VOOR GEBRUIK OP DE WEG. ALS DE 
VOORVORK OP DE OPENBARE WEG WORDT GEBRUIKT, DIENT DE VERKOPER DE 
JUISTE REFLECTOREN TE BEVESTIGEN OM AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN 
TEGEMOET TE KOMEN.

B E L A N G R I J K
V e i l i g h e i d s i n f o r m a t i e  v o o r  k l a n t e n
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5. Druk op de ontkoppelingsknop op de PopLoc.
6. Monteer de kabel in de PopLoc.
7. Monteer de kabel in de kabeldoorvoer.
8. Voer de kabel en de kabeldoorvoer in de kabelstop op de kroon van de vork.
9. Trek voorzichtig aan de kabel en stem hem af op de roterende nok van de Bewegingscontroledemper.
10. Draai de kabelbevestigingsbout op de roterende nok aan tot 0,9 Nm.

A F S T E L L E N V O O R G E B R U I K

Een RockShox-voorvork kan worden afgesteld op uw specifieke gewicht, rijstijl en terrein.

Afstell ing Luchtvering:
Het luchtveringsysteem van uw Duke voorvork kan gemakkelijk op uw gewicht en rijstijl
worden afgesteld. Gebruik de volgende instructies als vertrekpunt. Mocht verdere afstelling
nodig zijn, volg dan de tips aan het eind van dit hoofdstuk op.
Gebruik onderstaand schema als richtlijn en vul de positieve luchtkamer tot de gewenste luchtdruk.

Gewicht fietser HydraAir luchtdruk
<63kg       5,5-7,9 bar
63-72 kg 7,9-9,0 bar
72-81 kg 9,0-10,0 bar
81-90 kg 10,0-11,0 bar
>99 kg       11-12,4 bar

Dempingsysteem Bewegingscontrole (SL- en Racemodellen)
BELANGRIJKE OPMERKING: ALS EEN FIETS OF VORK OP ZIJN KOP OF OP ZIJN KANT WORDT GEZET, KAN OLIE
UIT DE BOVENSTE BUIS ZICH BOVEN DE BEVESTIGING VAN HET DEMPINGSYSTEEM VOOR BEWEGINGSCONTROLE
OPHOPEN. ALS DE FIETS WEER IN DE NORMALE RIJSTAND WORDT TERUGGEZET, KAN HET ZIJN DAT DE
PRESTATIES VAN HET SYSTEEM VOOR BEWEGINGSCONTROLE AANVANKELIJK NIET OPTIMAAL ZIJN. OM DE VORK
SNEL WEER NORMAAL TE LATEN FUNCTIONEREN, ZET U DE STAND VAN DE VORK OP 'OPEN' EN DRAAIT U DE
VORK 10-20 KEER ROND BINNEN DE BESCHIKBARE BEWEGINGSRUIMTE. LEES VOOR MEER INFORMATIE OVER
HET TERUGZETTEN VAN UW VORK IN DE 'OPEN' STAND HET VERVOLG VAN DEZE TEKST!
Het Dempingsysteem Bewegingscontrole stelt rijders in staat om het gevoel en de prestaties van
hun vering snel aan de rijomstandigheden aan te passen, zonder dat daarvoor een pomp of
gereedschap nodig is. Dit systeem geeft u verstrekkende controle over de compressie- en
terugveringsdemping en heeft bovendien een 'Lock-gevoeligheidsdrempel'. 
Een juiste instelling van het Dempingsysteem Bewegingscontrole biedt een scala aan
mogelijkheden voor efficiënt maar ook comfortabel rijgedrag. Onderstaande instructies
beschrijven de instelling en werking van op de kroon en op afstand geactiveerde vorken.

'O P E N '  C O M P R E S S I E ( F I G .  1) .
In de 'Open' stand is met het Dempingsysteem Bewegingscontrole maximale realisering en vorkbeweging
mogelijk. De 'Open' stand biedt zelfs op het ruigste terrein ultieme controle en comfort.
Om uw vork terug te zetten in de 'Open' stand:

• Bij vorken met een op de kroon bevestigde blauwe compressieknop draait u de knop volledig tegen de
klok in.

• Bij vorken die zijn uitgerust met PopLoc, drukt u op de ontgrendelknop van de afstandbediening (die is
aangegeven met een afbeelding van een geopend hangslot).

C O M P R E S S I E 'G E S LO T E N '  ( F I G .  2)
In de stand 'Gesloten', zorgt het Bewegingscontrolesysteem ervoor dat een kleine hoeveelheid
gecontroleerde vorkbeweging mogelijk is. Door deze beweging kan het voorwiel het terrein
volgen zonder als gevolg van obstakels van richting te veranderen, zo ontstaat, vergeleken met
een compleet lockout-systeem, een betere tractie en stuurcontrole. Om de stand 'Gesloten' te
activeren, draait u de blauwe compressie-afstelknop op de kroon volledig met de klok mee of
drukt u de PopLoc afstandsbediening op het stuur naar voren.

Fig. 1

Fig. 2
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A F S T E L L I N G C O M P R E S S I E (F I G .  4)
Sommige vorkmodellen hebben ook afstelbare compressiedemping. Toegenomen compressie
vermindert de vorkbeweging in de 'Open' stand. Compressieafstelling kan worden gebruikt om
onverwachte bewegingen van de remmen en 'squatting' in moeilijke bochten te bestrijden.
Bij vorken die op de kroon worden geactiveerd, neemt de compressiedemping toe tot 'Gesloten'
als u de op de kroon gemonteerde aandrijving 90 graden met de klok mee draait. Zet de
aandrijving op een stand ergens tussen 'Open' en 'Gesloten' in om de gewenste mate van
compressiedemping te realiseren.
Vorken uitgerust met een PopLoc-afstelling zorgen voor dempingafstelling bij de stand 'Open'.
Als u de blauwe afstelknop op de PopLoc-afstelling met de klok mee draait, neemt de
compressiedemping bij de stand 'Open' toe. De PopLoc-moer bevat markeringen om de actuele
compressie aan te geven. De afstellingsmoer kan acht keer volledige worden rondgedraaid.

TIP: U KUNT DE COMPRESSIE OP EEN VORK MET POPLOC HET BESTE AFSTELLEN MET DE VORK IN DE STAND
'GESLOTEN'. 
OPMERKING: DE COMPRESSIE-INSTELLING HEEFT GEEN NADELIG EFFECT OP DE PRESTATIES VAN UW VORK BIJ
SCHOKKEN BIJ HOGE SNELHEID.

A F S T E L L I N G OV E R LO O P B E S C H E R M I N G ( F I G .  3)
Alle vorken met Dempingsysteem Bewegingscontrole maken precieze afstemming van de stand
'Gesloten' mogelijk . De rijder kan het punt kiezen waarop de stand 'Gesloten' geactiveerd wordt
om impact, bijvoorbeeld van hobbels of stenen, te forceren. Deze afstelling vindt plaats met
behulp van de Overloopbescherming. Afhankelijk van het vorkmodel wordt de
Overloopbescherming intern afgesteld (hiervoor is een 2,5 mm zeskantige moersleutel nodig) of
extern met de gouden 'Gate'-knop.
Als de afstellingsknop op de kroon bevestigd is, houd hem dan in de 'Gesloten'-stand terwijl u
de interne Overloopbescherming.

OPMERKING: DE OVERLOOPBESCHERMING IS ALLEEN BEDOELD OM DE DREMPEL VOOR HET ACTIVERING VAN
'SLUITING' IN DE 'GESLOTEN'-STAND AAN TE PASSEN. ZORG ER BIJ HET UITVOEREN VAN AANPASSINGEN AAN
DE OVERLOOPBESCHERMING VOOR DAT HET BEWEGINGSCONTROLESYSTEEM IS AFGESTELD OP 'GESLOTEN'.
In de 'Gesloten'-stand, resulteren de maximale instellingen voor overloopbescherming in een
vork met minimale beweging, terwijl minimale instellingen voor overloopbescherming
resulteren in meer vorkbeweging.

OPMERKING: VOOR MAXIMALE GEVOELIGHEID EN BEWEGING VAN DE VORK, ZET U DE VORK WEER IN DE 'OPEN'
STAND.
Instellingen voor overloopbescherming moeten worden gebruikt om de te realiseren vering aan
te passen aan middelgrote hobbels en door de rijder veroorzaakte verende bewegingen
(opspringen) in de stand 'Gesloten' . Bij een juiste afstelling kan het Bewegingscontrolesysteem
dit opspringen opvangen en biedt het gecontroleerde vering op ruw of moeilijk terrein.
In de stand 'Gesloten' vinden zwaardere rijders de prestaties van de vork mogelijk beter.
Experimenteer tijdens het rijden met hogere of lagere instellingen voor overloopbescherming,
om uw vork te optimaliseren, afhankelijk van uw rijstijl en prestatievoorkeuren.
Gebruik onderstaande schema's om een begininstelling voor uw overloopbescherming vast te
stellen. 
Alle instellingen vanuit Maximale Overloopbescherming (volledig met de klok mee gedraaid).

EX T E R N E O V E R LO O P B E S C H E R M I N G (RA C E M O D E L)  
Gewicht fietser (kg) Aantal keer volledig tegen de klok in draaien
<54 kg 4 - 5
54-68 kg 3 - 4
68-82 kg 2 - 3
82-95 kg 1 - 2
>95 kg 0 - 1

IN T E R N E FLO O D G AT E (SL MO D E L)
Gewicht fietser (kg) Aantal keer volledig tegen de klok in draaien
<54 kg 2.0 +
54-68 kg 1.5 - 2.0
68-82 kg 1.0 - 1.5
82-95 kg 0.5 - 1.0
>95 kg 0.0 - 0.5

TIP: DE TERUGVERINGSKNOP AAN HET RECHTER VORKUITEINDE KAN WORDEN GEBRUIKT OM INTERNE
MODELLEN VOOR OVERLOOPBESCHERMING AF TE STELLEN. TREK DE TERUGVERINGSKNOP VOORZICHTIG NAAR
BENEDEN. VERWIJDER DE GOUDEN 'GATE' STOFKAP EN BRENG HET 2,5 MM UITEINDE VAN DE
TERUGVERINGSKNOP IN DE OVERLOOPBESCHERMING. VERGEET NIET NA AFLOOP DE KNOP OPNIEUW TE
INSTALLEREN!

Fig. 3



SRAM CORPORATION • APRIL 2004 71

SRAM CORPORATION • DUKE USER MANUAL NEDERLANDS

P R E C I E Z E A F S T E L L I N G

Controleren van de vering
Vering wordt versteld door de positieve luchtdruk in de vork te verhogen of verlagen (hoe meer
lucht, hoe minder vering).

Vering afstellen
Het is de bedoeling dat een Duke voorvork inveert als u op uw fiets zit. Invering is de druk op
de voorvork veroorzaakt door het gewicht van de fietser. Bij een goede invering volgt het
voorwiel de contouren van het terrein terwijl u fietst. 
Om de invering te meten, gebruikt u de bewegingsruimtemarkering die bij uw voorvork hoort,
of u bevestigt een sluitstrip om de bovenbuis van het vlakke deel van de vork tegen de
nokafdichting. Ga in uw normale fietskleding op uw fiets zitten. Stap van de fiets af en meet de
afstand tussen de nokafdichting en de bewegingsruimtemarkering of de sluitstrip. Dit is uw
invering. De invering mag ongeveer 20 procent van de maximale bewegingsruimte bedragen.

Posit ieve luchtdruk toevoegen
Verwijder het ventieldopje om bij het ventiel te kunnen.  Gebruik een RockShox luchtpomp
(met Schrader ventiel) en voeg lucht toe, tot de aanbevolen druk is bereikt (zie 'Richtlijnen
Luchtdruk'). 

OPMERKING: DE AANBEVOLEN MAXIMALE LUCHTDRUK IS 12,4 BAR.

Invering controleren voor  Duke XC U-Turn
Stel de vork in op de maximale bewegingsruimte (108 mm), om de vering te meten. Bevestig
een sluitstrip om de bovenste buis van de vork tegen de nokafdichting. Ga in uw normale
fietskleding op uw fiets zitten. Stap van de fiets af en meet de afstand tussen de nokafdichting
en de sluitstrip. Dit is uw invering. De invering mag ongeveer 20 procent van de maximale
bewegingsruimte bedragen. Als de invering niet optimaal is, kan het zijn dat u de veer van de
vork moet vervangen. 

De veerconstante veranderen
De veerconstante is de hoeveelheid druk die moet worden uitgeoefend om een veer één inch
(2,54 cm) in te drukken. Wanneer u de springveer van uw voorvork vervangt door een veer met
een hogere of een lagere constante, verandert het algehele gedrag van uw vork. Bij een hogere
veerconstante voelt de schokdemper 'stijver' aan, en bij een lagere veerconstante voelt hij
'soepeler' aan. Neem contact op met uw plaatselijke Rockshox-verkooppunt om vervangende
veren te bestellen.

70 954-309201-000, REV. B
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Instelling externe terugvering (Race-, SL en XC-modellen).
De terugveringsdemping bepaalt de snelheid waarmee de vork na het inveren terugkeert naar
volledige uitzetting. Aan de onderzijde van de rechtervoorvork bevindt zich de instellingsknop
voor de terugvering. Als u de instellingsknop in de richting draait die wordt aangegeven door
'het konijn', neemt de terugveringsdemping af, waardoor de vork na invering sneller weer
volledig uitzet. Als u de instellingsknop in de richting draait die wordt aangegeven door 'de
schildpad', neemt de demping toe, waardoor de vork na invering minder snel weer volledig
uitzet.
Een te grote terugveringsdemping maakt teugvering over opeenvolgende hobbels onmogelijk,
vermindert de bewegingsruimte en maakt dat de voorvork zijn laagste punt bereikt.  Stel uw
vork zo in dat hij zo snel mogelijk terugveert, zonder te hoog te komen of terug te slaan.  Dit
stelt uw voorvork in staat om de contouren van het parcours te volgen, met een optimale
stabiliteit, tractie en controle.

Afstelling bewegingsruimte U-turn (XC en U-turn-modellen).
Duke-U-turnvorken kunnen worden afgesteld op een bewegingsruimte van 63 tot 108 mm.
Gebruik om de bewegingsruimte van uw voorvork te bepalen, de markering voor
bewegingsruimte op de bovenste buis. 

B E W E G I N G S R U I M T E V E R A N D E R E N
Draai de U-Turn afstelknop tegen de klok in om de bewegingsruimte te vergroten. Maximale
bewegingsruimte wordt bereikt door, vanuit minimale bewegingsvrijheid, ongeveer zes keer  te
draaien (108 mm). Met elke draai wordt de bewegingsruimte 7,5 mm groter of kleiner (afb. 5).

BELANGRIJK: DRAAI, ALS U EEN BEWEGINGSRUIMTE VAN 108 MM (MAXIMALE BEWEGINGSRUIMTE) HEBT
BEREIKT, NIET VERDER AAN DE U-TURN AFSTELKNOP. ALS U DE KNOP VERDER DRAAIT, KUNT U DE U-TURN
AFSTELKNOP BESCHADIGEN.

Verhoging van de veerconstante
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S R A M   C O R P O R A T I O N G A R A N T I E

Reikwijdte  Beperkte Garantie
SRAM garandeert zijn producten voor een periode van twee jaar na de oorspronkelijke
aanschafdatum vrij van defecten in materialen of vakmanschap. Deze garantie is alleen
van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. Claims in het
kader van deze garantie moeten worden gedaan via de verkoper waar u de fiets of het
SRAM-onderdeel heeft aangeschaft. Een oorspronkelijk aankoopbewijs is vereist. 

Lokale wetgeving
Dit garantiebewijs geeft de klant specifieke juridische rechten. De klant kan daarnaast
nog andere rechten hebben die van staat tot staat (VS), van provincie tot provincie
(Canada) en elders in de wereld van land tot land kunnen verschillen.
Voor zover deze garantie niet overeenstemt met de lokale wetgeving, wordt deze
garantie beschouwd als gewijzigd teneinde consistent te zijn met dergelijke wetgeving,
onder dergelijke lokale wetgeving kunnen bepaalde afwijzingen en uitsluitingen van
deze garantie op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten
van Amerika en sommige regeringen buiten de Verenigde Staten (waaronder Canada)
kunnen bijvoorbeeld:

a. Verhinderen dat de afwijzingen en beperkingen van dit garantiebewijs de grondwettelijke rechten van de
consument beperken (bijv. in het Verenigd Koninkrijk).

b. Anderszins het vermogen van een fabrikant om dergelijke uitsluitingen of beperkingen op te leggen te beperken.

Beperkte aansprakel i jkheid
Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, met uitsluiting van de verplichtingen
die specifiek in dit garantiebewijs worden aangegeven, zijn SRAM, of leveringen van
SRAM door derden, in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale,
incidentele of gevolgschade. 

Garantiebeperkingen
- Deze garantie is niet van toepassing op producten die niet juist zijn aangebracht en/of afgesteld, in

overeenstemming met de respectieve technische installatiehandleiding van SRAM. De
installatiehandleidingen van SRAM vindt u online op www.sram.com of www.rockshox.com.

- Deze garantie is niet van toepassing bij schade veroorzaakt door een ongeval, een botsing of misbruik van het
product, het niet naleven van de specificaties van de fabrikant of enig ander gebruik of enige andere
omstandigheid waarin het product is blootgesteld aan krachten of lasten waarvoor het niet ontworpen is.

- Deze garantie is niet van toepassing als er wijzigingen zijn aangebracht aan het product.
- Deze garantie is niet van toepassing wanneer het serienummer of de productiecode opzettelijk is

gewijzigd, beschadigd of verwijderd.
- Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage

ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik, het achterwege blijven van onderhoud volgens
SRAM aanbevelingen en/of rijden of installeren onder omstandigheden anders dan aanbevolen.

D E V O LG E N D E O N D E R D E L E N Z I J N O N D E R H E V I G A A N S L I J TA G E :
• Stofafdichtingen • Kabeldoorvoeren
• Luchtdichte o-ringen • Glijringen
• Rubbere bewegende onderdelen. • Schuimringen
• Onderdelen montage achterschokbreker en 

belangrijkste afdichtingen • Bovenbuizen (schuine buizen)
• Schroefdraden/bouten (aluminium, 

titanium, magnesium of staal) • Rembussen
• Remblokjes • Kettingen
• Kettingwielen • Cassettes
• Versnellings- en remkabels 

(binnenste en buitenste) • Handvaten
• Versnellingsgrepen • Steunwielen
• Rotoren schijfremmen • Gereedschap

- Deze garantie dekt geen schade als gevolg van het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten.
- Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet compatibel,

geschikt en/of niet door SRAM geautoriseerd zijn voor gebruik met SRAM-componenten.
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OPMERKING: WANNEER U DE BEWEGINGSRUIMTE VERMINDERT (ZIE "AFSTELLING BEWEGINGSRUIMTE U-
TURN"), VERHOOGT U DE VEERCONSTANTE.

O N D E R H O U D

Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw vork te verzekeren is er
regelmatig onderhoud nodig. Als u in extreme omstandigheden rijdt, moet er vaker onderhoud
worden uitgevoerd.  

* WIJ RADEN U AAN OM DIT ONDERHOUD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE FIETSMONTEUR TE LATEN UITVOEREN.
BEZOEK VOOR INFORMATIE EN INSTRUCTIES OVER ONDERHOUD ONZE WEBSITE OP WWW.ROCKSHOX.COM OF
NEEM CONTACT OP MET UW PLAATSELIJKE ROCKSHOX-VERKOPER.

Aandraaiwaarden
Doppen 7,3 Nm
Rembevestigingen 9,0 Nm
Asbouten 6,8 Nm
Schroef U-Turn knop 1,4 Nm
Klembout Poploc afstandsbediening op stuur 2,3 Nm
Kabelbevestigingsbout Poploc afstandsbediening 0,9 Nm

Duke XC Duke SL Duke Race

Verwijder vuil en gruis van bovenste buizen E E E
Inspecteer bovenste buizen op krasjes E E E
Smeer stofafdichtingen/buizen 10 10 10
Controleer de bouten van doppen, 
remhouders en assen op de juiste torsie 25 25 25

Controleer luchtdruk E E E

Verwijder onderste gietstukken, reinig/
inspecteer kabeldoorvoeren en 
verwissel oliebad 

50 50 50

Verwissel olie in het 
Bewegingscontrolesysteem 100100 100
Reinig en smeer de Air U-turn/Dual 
U-Turn/Air Assist montage 50 50 50

Reinig en smeer de veer of de U-turn 
veermontage 100 100 100

Reinig en smeer PopLoc-kabel en 
kabeldoorvoer 50 50 50

Opmerkingen:
E = iedere rit
Getallen staan voor uren rijtijd.
Verhoog het aantal onderhoudsbeurten op basis van gewicht van de berijder, agressieve rijstijl/omstandigheden, 
slecht weer en racen.

PERIODIEK ONDERHOUD




