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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.
HINWEIS: DAS AUSSEHEN IHRER GABEL KANN VON DEN ZEICHNUNGEN ODER FOTOS IN DIESEM HANDBUCH ABWEICHEN. AKTUELLE INFORMATIONEN ZU IHRER
GABEL FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER WWW.ROCKSHOX.COM.
NOTA: EL ASPECTO DE SU HORQUILLA PUEDE DIFERIR DE LAS ILUSTRACIONES O FOTOGRAFÍAS DE ESTE MANUAL. PARA CONSULTAR LA
INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA SOBRE SU HORQUILLA, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.ROCKSHOX.COM.
REMARQUE : L'APPARENCE DE VOTRE FOURCHE PEUT ETRE DIFFERENTE DE CELLE DES FOURCHES REPRESENTEES SUR LES
ILLUSTRATIONS/PHOTOS DE CE MANUEL. VOUS TROUVEREZ LES DERNIERES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT VOTRE FOURCHE EN
VISITANT NOTRE SITE INTERNET A L'ADRESSE : WWW.ROCKSHOX.COM.
NOTA. L'ASPETTO EFFETTIVO DELLA FORCELLA POTRÀ ESSERE DIVERSO DALLE ILLUSTRAZIONI E DALLE FOTOGRAFIE CONTENUTE NEL PRESENTE
MANUALE. PER AVERE INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLA FORCELLA, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB ALL'INDIRIZZO WWW.ROCKSHOX.COM.
OPMERKING: UW VORK KAN ER IETS ANDERS UITZIEN DAN OP DE ILLUSTRATIES/FOTO'S IN DEZE HANDLEIDING.  BEZOEK VOOR DE MEEST
RECENTE INFORMATIE OVER UW VORK ONZE WEBSITE OP WWW.ROCKSHOX.COM.
NOTA: O ASPECTO DA FORQUETA PODE NÃO SER EXACTAMENTE O DAS ILUSTRAÇÕES OU FOTOGRAFIAS DESTE MANUAL. PARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS
ACTUALIZADAS ACERCA DA FORQUETA, VISITE O WEBSITE WWW.ROCKSHOX.COM.

Optional Poploc Adjust Remote
Optionale Fernbedienung für PopLoc-Einstellung

Mando a distancia de ajuste PopLoc (opcional)
Réglage distant Poploc en option

Regolazione PopLoc Remote opzionale
Optionele Poploc-afstelling op afstand
Regulação remota PopLoc (opcional)

Lockout Adjuster
Entsperrsystem- Einsteller

Ajustador de bloqueo
Réglage du blocage

Regolatore del blocco
Afstellingsknop Uitschakeling

Regulador de bloqueio

TurnKey Lockout
TurnKey-Entsperrsystem

Bloqueo del sistema TurnKey 
Blocage TurnKey

Blocco TurnKey (a Chiave)
TurnKey Lockout 

(gebruiksklare uitschakeling)
Bloqueio TurnKey

Rebound Assembly
Baugruppe für Zugstufenregelung

Conjunto de rebote
Assemblage de rebond

Gruppo di ritorno
Bewegingscontrole terugverings

Unidade de recuperação

Rebound Adjuster / Zugstufen-Einsteller /
Ajustador del rebote / 

Molette de réglage du rebond /
Regolatore del ritorno / Terugveringsknop /

Regulador de recuperação /

U-Turn Knob /  U-Turn-Einstellknopf /
Mando de ajuste del U-Turn / 
Bouton U-Turn /
Pomello U-Turn / U-Turn afstelknop /
Botão de U-Turn

Coil Spring
Schraubenfeder
Muelle helicoidal
Ressort hélicoïdal
Molla elicoidale
Springveer
Mola do amortecedor

1.���� The fork on your bicycle is designed for use by a single rider, on mountain trails, 
and similar off-road conditions. 

2.���� Before riding the bicycle, be sure the brakes are properly installed and adjusted. Use 
your brakes carefully and learn your brakes' characteristics by practicing your braking 
technique in non-emergency circumstances. Hard braking or improper use of the front 
brake can cause you to fall. If the brakes are out of adjustment, improperly installed or 
are not used properly, the rider could suffer serious and/or fatal injuries. 

3.��  Your fork may fail in certain circumstances, including, but not limited to, any 
condition that causes a loss of oil; collision or other activity bending or breaking 
the fork's components or parts; and extended periods of non-use.  Fork failure 
may not be visible.  Do not ride the bicycle if you notice bent or broken fork parts, 
loss of oil, sounds of excessive topping out, or other indications of a possible fork 
failure, such as loss of shock absorbing properties.   Instead, take your bike to a 
qualified dealer for inspection and repair.  In the event of a fork failure, damage to 
the bicycle or personal injury may result. 

4.���� Always use genuine RockShox parts. Use of aftermarket replacement parts voids 
the warranty and could cause structural failure to the shock. Structural failure could 
result in loss of control of the bicycle with possible serious and/or fatal injuries. 

5.�����Use extreme caution not to tilt the bicycle to either side when mounting the bicycle 
to a carrier by the fork drop-outs (front wheel removed). The fork legs may suffer 
structural damage if the bicycle is tilted while the drop-outs are in the carrier. 
Make sure the fork is securely fastened down with a quick release. Make sure the 
rear wheel is fastened down when using ANY bike carrier that secures the fork’s 
drop-outs. Not securing the rear can allow the bike’s mass to side-load the drop-
outs, causing them to break or crack. If the bicycle tilts or falls out of its carrier, do 
not ride the bicycle until the fork is properly examined for possible damage. 
Return the fork to your dealer for inspection or call RockShox if there is any 
question of possible damage (See the International Distributor List). A fork leg or 
drop-out failure could result in loss of control of the bicycle with possible serious 
and/or fatal injuries.

6.���   Forks designed for use with 'v'-style brakes: only mount cantilever-type brakes 
to the existing brake posts. Forks with hangerless style braces are only designed 
for ‘V’- style or hydraulic cantilever brakes. Do not use any cantilever brake other 
than those intended by the brake manufacturer to work with a hangerless brace. 
Do not route the front brake cable and/or cable housing through the stem or any 
other mounts or cable stops. Do not use a front brake cable leverage device 
mounted to the brace. Forks designed for use with disc-style brakes: follow the 
brake manufacturer's installation instruction for proper installation and mounting of 
the brake caliper.

7.��   �Observe all owner's manual instructions for care and service of this product.
ROCKSHOX FORKS ARE DESIGNED FOR COMPETITIVE OFF-ROAD RIDING AND 
DO NOT COME WITH THE PROPER REFLECTORS FOR ON-ROAD USE. YOUR 
DEALER SHOULD INSTALL PROPER REFLECTORS TO MEET THE CONSUMER 
PRODUCT SAFETY COMMISSION’S (CPSC) REQUIREMENTS FOR BICYCLE 
STANDARDS IF THE FORK IS GOING TO BE USED ON PUBLIC ROADS AT ANY TIME.

I M P O R T A N T
C o n s u m e r  S a f e t y  I n f o r m a t i o n
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Gefeliciteerd! U hebt nu het beste op het gebied van verende onderdelen voor uw
fiets! Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veilig gebruik en onderhoud
van uw voorvork. Om ervoor te zorgen dat uw Rockshox-voorvork goed werkt,
adviseren wij u deze door een bevoegde 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.

AA FF SS TT EE LL LL EE NN VV OO OO RR GG EE BB RR UU II KK

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

Invering instellen (J1,  J2  en J3)
Het is de bedoeling dat een Judy 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.  

Invering wordt afgesteld door aan de instelknop voor de
voorbelasting van de doppen te draaien (afb. 1).  Door de knop met
de klok mee te draaien vergroot u de voorbelasting van de veer, en
vermindert de invering (trekt de veer strakker).  Door de knop
tegen de klok in te draaien neemt de voorbelasting van de veer af,
en wordt de invering vergroot.

Bevestig om de vering te meten een sluitstrip om de bovenste buis van het vlakke stuk 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. Pas, waar
nodig, de voorbelasting aan om de aanbevolen invering te bewerkstelligen.

Model Vork Speling Aanbevolen invering: 

J1/J2/J3 80 mm 13-20 mm 
J1/J2/J3 100 mm 18-25 mm
J2/J3 125 mm 23-30 mm

Springveer Afstellen 

DE V E E R C O N S TA N T E V E R A N D E R E N
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.

OPMERKING:  WANNEER U DE BEWEGINGSRUIMTE VERMINDERT (ZIE “AFSTELLING BEWEGINGSRUIMTE U-
TURN”), VERHOOGT U DE VEERCONSTANTE. 

Afstell ing bewegingsruimte.
BELANGRIJK:  DRAAI NIET VERDER AAN DE U-TURN-KNOP ALS U DE MAXIMALE BEWEGINGSRUIMTE HEBT
BEREIKT.  ALS U DE KNOP VERDER DRAAIT, KUNT U DE U-TURN AFSTELKNOP BESCHADIGEN.
OPMERKING: VERZEKER U ERVAN DAT DE VORK INGEDRUKT IS EN IN DE STAND 'OPEN' STAAT, VOORDAT U DE
BEWEGINGSRUIMTE AFSTELT. 

Instell ing bewegingsruimte U-turn (J4)
Deze U-Turn vork kan worden afgesteld op een bewegingsruimte van 80 tot 125 mm. 

BE W E G I N G S R U I M T E V E R A N D E R E N
J4: 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 (125 mm).  Met elke draai wordt de bewegingsruimte 7,5 mm groter of kleiner.

afb. 1

II NN SS TT AA LL LL AA TT II EE

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.

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. De maximale maat is 58 mm
breedte of 345 mm radius na installatie. Zorgt u er telkens als u de banden verwisselt voor dat u deze
radius 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.

II NN SS TT AA LL LL AA TT II EE PP OO PP LL OO CC -- AA FF SS TT AA NN DD SS BB EE DD II EE NN II NN GG

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. Er zijn
speciale bevestigingsmaterialen voor de linker- en de rechter PopLoc verkrijgbaar.

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!
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Olie  afstellen (J2)
Als u de HydraCoil-olie in uw voorvork verandert, beïnvloedt dit de terugvering dempende
eigenschappen. Terugvering is de tegenovergestelde beweging van de vork na compressie. Om
het terugveren van uw vork te vertragen (meer demping), dient u de standaard olie met gewicht 5
in uw vork te vervangen door zwaardere olie. Vervang de standaard olie door een lichtere olie om
het terugveren te versnellen (minder demping). Bezoek voor meer informatie over olievolumes en
het aanbrengen van olie in uw voorvork onze website op www.rockshox.com of neem contact op
met uw plaatselijke RockShox-verkoper.

OO NN DD EE RR HH OO UU DD

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 7,4 Nm
Rembevestigingen 9,0 Nm
Asbouten 6,8 Nm
Schroef op U-Turn-afstelknop 1,4 Nm

Poploc-afstelling op afstandPopLoc afstandsbedieningAfstellingsknop op kroon

PopLoc afstandsbediening
(optioneel)

TurnKey Lockout 
(gebruiksklare uitschakeling)

TurnKey twee standen
'Aan – Uit' uitschakeling

V
or

kb
ew

eg
in

g

Uit = maximale vorkbeweging
Aan = minimale vorkbeweging

stand 'Uit'

stand 'Aan'

Uit Aan

Uit

Aan

afb. 2

BELANGRIJK:  DRAAI NIET VERDER AAN DE U-TURN AFSTELKNOP ALS U DE MAXIMALE BEWEGINGSRUIMTE
HEBT BEREIKT .  ALS U DE KNOP VERDER DRAAIT, KUNT U DE U-TURN AFSTELKNOP BESCHADIGEN. 
J3: Om de bewegingsruimte van uw vork te wijzigen, moet u volledig onderhoud aan uw
voorvork uitvoeren.  Bezoek voor informatie en instructies over onderhoud onze website op
www.rockshox.com of neem contact op met uw plaatselijke RockShox-verkoper.

TT EE RR UU GG VV EE RR II NN GG SS DD EE MM PP II NN GG

Externe terugveringsknop (J3 en J4)
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.

TurnKey Lockout  (gebruiksklare uitschakel ing)  systeem
(J3 en J4)
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 TUNRKEY-BEVESTIGING OPHOPEN.  ALS DE FIETS WEER IN DE NORMALE
RIJSTAND WORDT TERUGGEZET, KAN HET ZIJN DAT DE PRESTATIES VAN HET TURNKEY-SYSTEEM 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 HET WIEL 10-20 KEER ROND BINNEN DE BESCHIKBARE BEWEGINGSRUIMTE.  LEES
VERDER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE MANIER WAAROP U UW VORK TERUGZET IN DE 'OPEN' STAND! 
Het TurnKey uitschakelingssysteem heeft twee standen: 'aan/uit'. Door gebruik te maken van de
knop op de kroon of van een optionele PopLoc afstandsbediening, kan de rijder kiezen tussen
maximale meegaandheid en beweging van de vork (als de uitschakeling 'uit' staat) en minimale
meegaandheid en beweging van de vork (als de uitschakeling 'aan' staat).

De TurnKey uitschakeling is ‘uit’ als, ofwel de knop op de kroon (of de afstandsknop) volledig
tegen de klok in gedraaid is, ofwel de PopLoc afstandsbediening weer in de stand 'uitschakelen'
staat. De uitschakeling wordt geactiveerd wanneer de rijder de knop op de kroon met de klok mee
draait of door naar voren te drukken op de optionele Poploc afstandsbediening op het stuur.

OPMERKING: ALS DE TURNKEY UITSCHAKELING 'AAN' STAAT EN DE VORK AANZIENLIJKE KRACHTEN VAN BUITEN
MOET INCASSEREN, WORDT DE UITSCHAKELING AUTOMATISCH ONGEDAAN GEMAAKT ZODAT DE VORK DE
BENODIGDE BEWEGINGSRUIMTE KRIJGT OM DEZE KRACHT TE ABSORBEREN. DE VORK KEERT TERUG NAAR DE
UITGESCHAKELDE STAND TOTDAT ER OPNIEUW AANZIENLIJKE KRACHTEN MOETEN WORDEN GEÏNCASSEERD, OF
TOTDAT DE RIJDER DE KNOP WEER IN DE STAND 'UIT' ZET. 
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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 respectievelijke 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.

PERIODIEK ONDERHOUD Judy 1/2 Judy 3/4

Verwijder vuil en gruis van bovenste buizen E E
Inspecteer bovenste buizen op krasjes E E
Smeer stofafdichtingen/buizen 1010
Controleer de bouten van doppen, 
remhouders en assen op de juiste torsie 25 25

Controleer luchtdruk * *
Verwijder onderste gietstukken, 
reinig/inspecteer kabeldoorvoeren 
en verwissel oliebad 

* 50

Verwissel olie in het 
bewegingscontrolesysteem * *

Reinig en smeer de Air U-turn/Dual 
Air/Air Assist-montage/Solo Air * *

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

Reinig en smeer PopLoc-kabel en 
kabeldoorvoer * *

Alle 32 mm XC 
& Alle Mountain 

voorvorken
SID Race, SL 
& World Cup

EE

E

EE

E

1010

10

2525

25

EE

*

5050

50

100100

100

5050

*

**

100

5050

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.

E

25

*

25

Boxxer Ride. 
Race & Team 

E
E

*

50

*

*

Alle 32 mm XC & 
Alle Mountain 

Coil voorvorken

E

25

E

25

Boxxer 
World Cup

E
E

50

25

*

*

Verwijder vuil en gruis van bovenste buizen
Inspecteer bovenste buizen op krasjes
Smeer stofafdichtingen/buizen
Controleer de bouten van doppen, 
remhouders en assen op de juiste torsie
Controleer luchtdruk
Verwijder onderste gietstukken, 
reinig/inspecteer kabeldoorvoeren 
en verwissel oliebad 

Verwissel olie in het 
bewegingscontrolesysteem

Reinig en smeer de Air U-turn/Dual 
Air/Air Assist-montage/Solo Air 
Reinig en smeer de veer of de U-turn 
veermontage
Reinig en smeer PopLoc-kabel en 
kabeldoorvoer


