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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.

Air Cap (IFP Pressure)
Abdeckkappe (IFP-Druck)

Tapón de la válvula de aire (presión IFP)
Capuchon (pression du piston flottant interne)

Tappo dell'aria (pressione IFP)
Rosca de ar (pressão de IFP)

Internal Floating Piston
Innenliegender Schwimmerkolben

Pistón flotante interno
Piston flottant interne

Pistone Galleggiante Interno
Inwendige vrije zuiger

Pistão flutuante interno
IFP

Rebound Assembly
Zugstufen-Baugruppe

Conjunto de rebote
Assemblage du rebond

Gruppo di ritorno
Terugveringsmontage

Unidade de recuperação

Rebound Adjuster
Zugstufen-Einsteller
Ajustador del rebote

Régleur de rebond
Regolatore del ritorno

Terugveringsknop
Regulador de recuperação

Dual Air Assembly
Dual Air-Baugruppe
Conjunto Dual Air
Assemblage Dual Air
Gruppo aria doppia
Dual Air-montage
Unidade de Dual Air 

Air Cap (Negative Air)
Abdeckkappe (Negativ-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire negativa)
Capuchon (air négatif)
Tappo dell'aria (aria negativa)
Luchtdop (Negatieve lucht)
Rosca de ar  (ar negativo)

Air Cap (Positive Air)
Abdeckkappe (Positiv-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire positiva)
Capuchon (air positif)
Tappo dell’aria (aria positiva)
Luchtdruk (Positieve lucht)
Rosca de ar  (ar positivo)
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Cable Housing Stop Collar
Zuganschlag

Collarín de retención de la vaina del cable
Collier d’arrêt de la gaine de câble

Collare di fermo della guaina del cavo
Stopkraag kabeldoorvoer

Encaixe do cabo na anilha do batente 

Floodgate / Floodgate /
Compuerta Floodgate/ Vanne Floodgate /

FloodgateOverloopbescherming /
Floodgate /                       

Compression Adjuster / Druckstufen-Einsteller /
Ajustador de la compresión / Régleur de compression

Regolatore della compressione / Compressieknop /
Regulador de compressão /                     

Motion Control Compression Assembly
Baugruppe für Druckstufenregelung

Conjunto de compresión Motion Control
Assemblage de compression Motion Control

Gruppo di compressione del controllo movimento
Bewegingscontrole compressiemontage

Unidade de compressão do controlo de movimento

Motion Control Rebound Assembly
Baugruppe für Zugstufenregelung
Conjunto de rebote Motion Control

Assemblage de rebond Motion Control
Gruppo di ritorno del controllo movimento
Bewegingscontrole terugveringsmontage

Unidade de recuperação do controlo de movimento

Air Cap (Positive Air)
Abdeckkappe (Positiv-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire positiva)
Capuchon (air positif)
Tappo dell’aria (aria positiva)
Luchtdruk (Positieve lucht)
Rosca de ar  (ar positivo)

Dual Air Assembly
Dual Air-Baugruppe
Conjunto Dual Air
Assemblage Dual Air
Gruppo aria doppia
Dual Air-montage
Unidade de Dual Air 

Rebound Adjuster
Zugstufen-Einsteller
Ajustador del rebote

Régleur de rebond
Regolatore del ritorno

Terugveringsknop
Regulador de recuperação

Air Cap (Negative Air)
Abdeckkappe (Negativ-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire negativa)
Capuchon (air négatif)
Tappo dell'aria (aria negativa)
Luchtdop (Negatieve lucht)
Rosca de ar  (ar negativo)
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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 veilige bediening 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. Als de 
remmen niet meer goed afgesteld zijn, 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. 

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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2. Breng boven de staande buis een afstandstuk van 2 mm aan zodat de balhoofdset goed kan worden
afgesteld. Overschrijd bij het aanbrengen van afstandstukken de maximale totale hoogte van 30 mm niet
(afb. 1).

3. Gebruik geen stermoeren. Gebruik alleen expansiepluggen van hetzelfde type als de met de voorvork
geleverde plug. Gebruik geen torsie van meer dan 11,3 Nm. Torsiewaarden kunnen variëren al naar
gelang ontwerp en conditie van de balhoofdset.

4. Om schade aan het koolstof kroonstuur te voorkomen, dient een gekwalificeerde fietsmonteur het
kroonloopvlak te installeren of te verwijderen.

5. Verwijder vóór installatie op het koolstof kroonstuur, eventuele bramen van de hoeken van de buisklem.
Gebruik geen hamer om de buis te installeren.

6. Volg bij het installeren van een stang de torsiewaarden van de fabrikant. Het overschrijden van de
torsiewaarden kan beschadiging van het koolstof kroonstuur tot gevolg hebben en kan de voorvork
minder sterk maken. Spievormige stangen worden niet aanbevolen, aangezien het kleine oppervlak
schade kan veroorzaken, met name als de torsie te groot is.

7. Zorg ervoor dat remkabels of derailleurkabels niet op de kroon rusten of aan de kroon worden
bevestigd. Krassen kunnen na verloop van tijd de kroon beschadigen. Als contact onvermijdelijk is,
gebruik dan tape of een soortgelijke bescherming om het oppervlak af te dekken.

BELANGRIJK: SCHUURPLEKKEN OP DE KROON VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE.
8. Als er ten gevolge van een botsing of een andere directe schok sprake zou kunnen zijn van schade aan

onderdelen, breng uw fiets dan naar een gekwalificeerd verkooppunt voor inspectie en reparatie.

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

Vering afstellen
Het is de bedoeling dat een SID-voorvork inveert als u op uw fiets zit. Vering is de druk op de
voorvork veroorzaakt door het gewicht van de fietser. Een goede vering stelt het voorwiel in
staat de contouren van het terrein te volgen terwijl u fietst. De vering wordt afgesteld door de
positieve luchtdruk in de vork te verhogen of verlagen. Het verhogen van de druk in uw
positieve luchtkamers vermindert de vering. Het verlagen van de druk in uw positieve
luchtkamers vergroot de vering.

Gebruik om de vering te meten de indicator voor bewegingsruimte op de bovenbuis van de
voorvork en zorg ervoor dat deze zich vlak tegen de nokafdichting bevindt. Ga in uw normale
fietskleding op uw fiets zitten. Stap van de fiets af en meet de afstand tussen de nokafdichting

Afstandstuk van 2 mm Koolstof stuur 

Stang

Balhoofdbuis

Balhoofdset

Afstandhouders
Max 30 mm hoogte 

afstandhouders

Afb. 1
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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.

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. Denk u bij het uitzoeken van banden om voldoende ruimte rondom. Maximale bandmaat is 6,1 cm
breedte of 664 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.

Deze vork is niet ontwikkeld voor extreme toepassingen zoals bergafwaarts rijden of springen.
Voor deze toepassingen raden wij u aan een van onze andere voorvorken, zoals de Boxxer of de
Psylo, te gebruiken. 

DDEE KKOOOOLLSSTTOOFF KKRROOOONN--SSTTUUUURRIINNSSTTAALLLLAATTIIEE ((AALLLLEEEENN WWOORRLLDD CCUUPP))

De SID World Cup is ontwikkeld voor crosscountry rijden en racen. Het koolstof kroonstuur
vangt de unieke belasting en druk bij het mountainbike-rijden op, en zorgt voor een
trillingsdemping en stuurcontrole die met traditionele materiaaltechnologieën niet kunnen
worden geëvenaard. Het is buitengewoon belangrijk dat uw voorvork op de juiste wijze door
een bevoegde fietsmonteur wordt geïnstalleerd. Een onjuist geïnstalleerde voorvork kan
buitengewoon gevaarlijk zijn en kan leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen.

Volg onderstaande instructies en de instructies in uw handleiding voor installatie.

1. De stuurbuis moet recht worden afgezaagd t.o.v. de bovenkant van de staande buis. Breng op de
bovenkant van de stuurbuis beschermende tape aan om uitrafeling van de koolstof tijdens het zagen te
voorkomen. Gebruik een blad met minimaal 28 tanden om het koolstofstuur af te zagen. Schuur, voor
veilig gebruik, het snijvlak met schuurpapier nr. 400.

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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Motion Control  (World  Cup en Team)
Uw vork maakt gebruik van het Motion Control Dempingssysteem. Dit systeem zorgt voor
maximale bewegingscontrole tijdens het rijden, door middel van instelbare compressiedemping
(ook uitschakeling voor klimmen), zodat u vloeiend over de hobbels kunt rijden. 

Installatie van de PopLoc afstandsbediening
op de SID Motion Controledemper
Reinig en controleer de vork voordat u begint. Voer eventueel
onderhoud uit (bijv. doorslaan of opnieuw monteren van de
Motion Controledemper) voor installatie van de PopLoc
afstandsbediening. Bezoek www.rockshox.com voor volledige
technische documentatie.

I N S TA L L AT I E VA N D E A F S TA N D S H E N D E L :
1. Verwijder de handgreep, versnelling en handrem van de linker kant

van het stuur, gezien vanuit het perspectief van de rijder. Installeer
de PopLoc afstandbediening aan de binnenkant van de versnelling
en de handrem. Draai de klembout van de hendel aan tot 2,3 Nm.
(Afb. 1)

2. Bevestig de rem, de versnelling en de handgreep opnieuw, volgens
de instructies van de fabrikant.

B E V E S T I G I N G VA N D E K A B E L :
1. Bevestig de versnellingskabel in de PopLoc-hendel en snijd zoveel

remkabeldoorvoer af dat deze tussen de afstandsbediening en de
kabelstop op de kraag van de afstandsbediening past. Zorg ervoor
dat de uiteinden van de doorvoer glad zijn.

OPMERKING: VOOR GOEDE PRESTATIES MOET REMKABELDOORVOER
WORDEN GEBRUIKT.
2. Als u een PopLoc afstandsbediening met afstelbare

compressiedemping gebruikt, dient u de dempingscontrole in de
middelste stand te zetten (ongeveer 2,5 draai vanuit volledig
gesloten toestand). Druk zowel bij een PopLoc-hendel als bij een
PopLoc-afstellingshendel, de uitschakelingshendel in de richting
van de handrem, totdat de hendel in gesloten stand 'klikt'.

3. Voer de kabel door de kabeldoorvoer en rondom de bovendop van
de afstandsbediening. Trek de kabel in de richting van de stopkraag
van de kabeldoorvoer. Zorg ervoor dat de knevelbout van de kabel
contact maakt met de stopkraag van de kabeldoorvoer . Draai de
ankerbout van de kabel aan tot 0,9 Nm. Controleer of de vork in
deze stand vastzit.(Afb. 2)

4. Druk op de ontkoppelingsknop van de PopLoc afstandsbediening om de werking van de
afstandsbediening te controleren. De kabelankerbout op de bovendop van de afstandsbediening moet
terugkeren naar een stand van ongeveer 3 of 4 uur. (Afb. 3)

Pure DeLite  systeem (Race)
Pure DeLite biedt een ruime mogelijkheid aan terugveringsinstellingen. Bovendien helpt het
instellen van de luchtdruk in deze kamer (rechteruiteinde voorvork) bij het verfijnd afstellen
van de voorvork voor een rit over kleine hobbels (drempels of afscheidingen). Deze kamer moet
met lucht gevuld zijn, met een minimum van 0,7 bar en een maximum van 4,1 bar. Minder
luchtdruk zorgt ervoor dat de vork zachter aanvoelt en helpt kleinere hobbels op te vangen;
meer luchtdruk maakt dat de vork stijver aanvoelt. 

We raden u aan om de positieve en de negatieve luchtdruk af te stellen, voordat u de luchtdruk
in de Pure Delite-kamer (vanuit de berijder gezien aan de rechterkant) afstelt.

OPMERKING: DE LUCHTDRUK IN HET PURE DELITE-SYSTEEM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT OM DE
HOEVEELHEID VERING OF DE BENODIGDE KRACHT VOOR BEREIKEN VAN HET LAAGSTE PUNT AF TE STELLEN.

afb. 1

en de indicator voor bewegingsruimte. Dit is uw vering. De invering mag ongeveer 20 procent
van de maximale bewegingsruimte bedragen.

Richtl i jnen luchtdruk
De positieve luchtkamer is de veer van de voorvork. Stel altijd eerst de positieve luchtdruk af,
op basis van de gewenste vering. Meer positieve lucht geeft een hardere rit; minder positieve
lucht geeft een zachtere, meer comfortabele rit. Gebruik onderstaande tabellen als handleiding
voor positieve en negatieve luchtdruk. 

H E T V E R G R O T E N VA N D E P O S I T I E V E L U C H T D R U K

( D O P L I N K S B O V E N ,  A L L E V O O R V O R K E N )
Verwijder het ventieldopje om bij het ventiel te kunnen (op het linker uiteinde van de
voorvork).  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. 
Wanneer u de negatieve luchtdruk van de vork aanpast, heeft dit invloed op het rijgedrag van de
vork. Bij meer negatieve lucht is de vork actiever op kleine hobbels. Wanneer er minder
negatieve lucht wordt gebruikt hobbelt de vork minder. Stel de negatieve luchtdruk in op een
stand tussen de 50 en 90 procent van de positieve luchtdruk, afhankelijk van terrein en rijstijl.
Stel altijd eerst de positieve luchtdruk in en daarna de negatieve luchtdruk.

Postieve druk Negatieve druk

Gewicht fietser XC (comfortabel rijden) Racing (stevig rijden) 

> 55 kg 4,9-5,5 bar 4,9-5,5 bar 2,8-4,1 bar   
55-65 kg 5,5-7,0 bar 5,5-7,0 bar 4,1-5,5 bar 
65-73 kg 7,0-8,2 bar 7,0-8,2 bar 5,5-7,0 bar 
73-82 kg 7,9-9,8 bar 8,2-9,8 bar 7,0-8,2 bar 
>82 kg 9,8-11,0 bar 9,8-11,0 bar 8,2-9,8 bar

N E G AT I E V E L U C H T D R U K T O E V O E G E N
Verwijder het schrader ventieldopje van de onderkant van het linker schachtventiel. Pomp via
de onderkant van het linker schachtventiel tot de aanbevolen druk met gebruikmaking van een
RockShox luchtpomp. Tijdens het instellen van de negatieve luchtdruk, kan er een kleine
hoeveelheid smeerolie ontsnappen; wees voorzichtig en voorkom dat deze in aanraking komt
met de rotoren van de schijfremmen.

OPMERKING: DE AANBEVOLEN MAXIMALE LUCHTDRUK IS 12,4 BAR. MEER NEGATIEVE DAN POSITIEVE LUCHT
KAN ER VOOR ZORGEN DAT DE VOORVORK MINDER BEWEGINGSRUIMTE HEEFT.

Externe Instell ing Terugvering 
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.

Bewegingsruimte veranderen
Om de hoeveelheid bewegingsruimte van uw voorvork te bepalen, meet u hoeveel van de
bovenste buis uitsteekt. Om de bewegingsruimte van uw vork 80 tot 63 mm 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.

afb. 2

afb. 3
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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

Bovendoppen 7,3 Nm
Rembevestigingen 9,0 Nm
Cassette mofbevestiging 6,8 Nm
Moer luchtventiel 5,1 Nm
Asbout 6,8 Nm
Klembout 'uitschakeling op afstand' 0,9 Nm
Klemschroef Pure dop bovenkant 1,4 Nm
Climb-it knopschroef 1,4 Nm

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
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Parabéns! Adquiriu os melhores componentes de suspensão para a sua bicicleta!
Este manual contém informações importantes para uma manutenção e operação
seguras da forqueta. Para garantir um desempenho correcto da forqueta RockShox,
recomendamos que ela seja instalada por um mecânico de bicicletas qualificado. E
insistimos para que sejam seguidas as nossas recomendações, com vista a uma
condução o mais agradável possível e isenta de problemas.

1. Esta forqueta de bicicleta foi projectada para ser utilizada por um único ciclista, em 
trilhos de montanha e outras condições de pista semelhantes (off-road). 

2. Antes de utilizar a bicicleta, verifique se os travões estão correctamente instalados e 
ajustados. Utilize os travões com cuidado e conheça-lhes as características praticando 
a sua utilização em situações controladas. Travagens bruscas ou utilização 
inadequada do travão da frente podem provocar quedas. Se os travões estiverem 
desajustados, mal instalados ou não forem utilizados devidamente, o ciclista pode 
sofrer lesões graves ou mesmo fatais. 

3. Sob certas circunstâncias, a forqueta pode não funcionar adequadamente, 
nomeadamente - mas não só - em quaisquer condições em que ocorra perda de óleo, 
em colisões ou noutras acções que dobrem ou quebrem peças ou componentes da 
forqueta, bem como após períodos prolongados de inactividade da bicicleta. Os 
defeitos da forqueta nem sempre são visíveis. Não utilize a bicicleta se detectar 
alguma peça dobrada ou quebrada, perda de óleo, ruído que indique excesso de óleo 
ou outros sinais de possível problema com a forqueta, como seja a perda de 
propriedades de amortecimento. Nestes casos, leve a bicicleta a um assistente 
qualificado, para ser examinada e consertada. Em caso de defeito da forqueta, pode 
haver risco de dano da bicicleta ou lesão física do ciclista. 

4. Utilize sempre peças genuínas RockShox. A utilização de peças de outros fabricantes 
anula a garantia, além de poder causar defeitos estruturais ao amortecedor. Estes 
podem provocar a perda de controlo da bicicleta, com risco de lesões graves ou 
mesmo fatais para o ciclista. 

5. Tenha o máximo cuidado para não deixar a bicicleta inclinar para nenhum dos lados, ao 
colocá-la em porta-bicicletas suspensa pelos encaixes da forqueta (removida a roda 
dianteira). Os braços da forqueta podem sofrer danos estruturais, se a bicicleta oscilar 
lateralmente enquanto suspensa pelos encaixes no porta-bicicletas. Assegure-se de 
que a forqueta está firmemente presa com uma mola de aperto rápido. Ao utilizar 
QUALQUER tipo de porta-bicicletas em que sejam utilizados os encaixes da forqueta 
para suspensão, assegure-se de que a roda traseira está bem presa. Se tal não 
acontecer, o peso da bicicleta vai pressionar os encaixes com oscilações laterais, 
provocando deformações ou mesmo quebra. Se a bicicleta oscilar no porta-bicicletas 
ou se cair, não a utilize até que a forqueta seja devidamente inspeccionada. Leve a 
forqueta ao seu fornecedor ou ligue para a RockShox, se tiver alguma dúvida quanto a 
um possível dano (consulte a Lista de Distribuidores Internacionais). Um defeito num 
encaixe ou num braço da forqueta pode causar perda de controlo da bicicleta, com 
risco de lesões graves ou mesmo fatais para o ciclista.

6. Forquetas concebidas para utilização com travões do tipo V-brake: instale apenas 
travões do tipo cantilever nos espigões de travão existentes. Forquetas com 
braçadeiras sem suspensão são projectadas especificamente para travões hidráulicos 
do tipo cantilever ou V-brake. Utilize apenas travões cantilever que tenham sido 
projectados pelo fabricante para utilização com braçadeiras sem suspensão. Não 
passe o cabo do travão dianteiro nem a respectiva bainha através da haste ou 
qualquer outro suporte ou batente de cabo. Não utilize qualquer dispositivo de 
afastamento do cabo do travão dianteiro montado na braçadeira. Forquetas 
concebidas para utilização com travões de disco: siga as instruções de instalação do 
fabricante, para instalar e fixar devidamente os travões.

7. Siga todas as instruções do manual do utilizador relacionadas com a manutenção deste produto.
AS FORQUETAS ROCKSHOX FORAM PROJECTADAS PARA CICLISMO OFF-ROAD DE 
COMPETIÇÃO E NÃO SÃO FORNECIDAS COM REFLECTORES ADEQUADOS À 
UTILIZAÇÃO EM ESTRADA. OS REFLECTORES ADEQUADOS - NOMEADAMENTE PARA 
CORRESPONDER AOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
DE PRODUTOS DE CONSUMO DOS E.U.A. (CPSC - CONSUMER PRODUCT SAFETY 
COMMISSION) - PARA BICICLETAS, DEVEM SER INSTALADOS PELO FORNECEDOR, SE 
SE PRETENDER ALGUMA VEZ UTILIZAR A BICICLETA NA VIA PÚBLICA.

I M P O R T A N T E
Informações de segurança para o consumidor
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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 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
• Rubberen 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 SRAM-componenten.


