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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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ESFORÇO PARA ALÉM DESSA MEDIDA PODE DANIFICAR A FUNÇÃO DE U-TURN. 
J3: Para alterar o curso da forqueta, é necessário fazer-lhe uma revisão completa.  Para obter mais
informações ou instruções, visite o website www.rockshox.com ou contacte um fornecedor ou um
distribuidor regional.
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Regulação de recuperação externa (modelos J3  e  J4)
O amortecimento de recuperação controla a velocidade a que a forqueta retoma a sua extensão
máxima depois de uma compressão. O botão de regulação de recuperação fica na base do braço
direito da forqueta. Ao rodar o botão na direcção da decalcomania do coelho, reduz o
amortecimento de recuperação, aumentando a velocidade de regresso da forqueta à sua máxima
extensão. Ao rodar o botão na direcção da “tartaruga”, aumenta o amortecimento de recuperação,
abrandando a velocidade de regresso da forqueta à sua máxima extensão.

Um amortecimento de recuperação excessivo pode provocar grandes contracções da forqueta em
ressaltos sucessivos, reduzindo o curso e provocando compressões excessivas. Regule a forqueta
para recuperações que sejam as mais rápidas possível sem que produza grandes pancadas ou
ressaltos. Assim, a forqueta contornará o percurso com um máximo de estabilidade, tracção e
controlo.

Sistema de bloqueio  TurnKey (J3  e  J4)
NOTA IMPORTANTE: AO GUARDAR A BICICLETA OU A FORQUETA DE PERNAS PARA O AR OU DE LADO, O ÓLEO
CONTIDO NO TUBO SUPERIOR PODE INUNDAR A UNIDADE DE TURNKEY.  QUANDO A BICICLETA OU A FORQUETA
VOLTAREM A SER COLOCADAS NA POSIÇÃO NORMAL DE CONDUÇÃO, O DESEMPENHO INICIAL DO SISTEMA
TURNKEY PODE NÃO SER O MAIS PERFEITO. PARA REPOR A FORQUETA RAPIDAMENTE NO SEU MELHOR,
COLOQUE-A NA POSIÇÃO “OPEN” E FAÇA-A PERCORRER O CURSO TOTAL UMAS 10 A 20 VEZES.  PARA MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO “OPEN”, PROSSIGA A LEITURA. 
O sistema de bloqueio TurnKey permite duas posições, de activado/desactivado. Através do
regulador instalado na coroa ou de um regulador remoto opcional PopLoc, o ciclista pode optar
entre situações de adequação ao terreno e de movimentação da forqueta máximas (com o bloqueio
desactivado) e mínimas (com o bloqueio activado).

O bloqueio de TurnKey é desactivado quer quando o regulador instalado na coroa (ou seu regulador
remoto) está na posição mais à esquerda quer quando a patilha do regulador remoto PopLoc está na
posição de activado. O bloqueio é activado quando o ciclista roda o regulador instalado na coroa para
a direita ou empurra para a frente a patilha do PopLoc, localizada no guiador.

NOTA: QUANDO O BLOQUEIO TURNKEY ESTÁ ACTIVADO E A FORQUETA SE DEPARA COM UM OBSTÁCULO
CONSIDERÁVEL, O BLOQUEIO DEIXA DE FUNCIONAR E PERMITE QUE A FORQUETA SE MOVIMENTE, DE MODO A
ABSORVER A FORÇA DE EMBATE. A FORQUETA VOLTA AO ESTADO DE BLOQUEIO, ATÉ SE DEPARAR COM OUTRA
FORÇA DE EMBATE OU O CICLISTA O PASSAR PARA A POSIÇÃO DE DESACTIVADO. 

9. Puxe o cabo com cuidado e alinhe-o com o entalhe do veio de rotação do amortecedor do controlo de
movimento.

10. Aperte o parafuso de fixação do cabo do veio de rotação até 0,9 Nm.
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As forquetas RockShox podem ser reguladas consoante o peso, o estilo de condução e o terreno.

Regulação da retracção (J1,  J2  and J3)
As forquetas Judy são projectadas para se curvarem quando o
ciclista se senta na bicicleta.  Chama-se retracção à compressão da
forqueta devida ao peso do ciclista.  Uma retracção correcta
permite que a roda dianteira acompanhe o contorno do terreno, em
andamento.  

A retracção é regulada girando o botão de regulação de pré-carga
na protecção superior (fig. 1).  Girar o botão de regulação para a
direita aumenta a pré-carga da mola (isto é, aperta a mola)
diminuindo a retracção.  Girar o botão de regulação para a
esquerda diminui a pré-carga da mola, aumentando a retracção.

para medir a retracção, coloque um zip tie no tubo superior da
forqueta, rente à junta da haste.  Sente-se na bicicleta com todos os acessórios que utiliza
habitualmente para a guiar.  Desmonte da bicicleta e meça a distância entre a junta da haste e o
zip tie.  Essa medida corresponde à retracção, para o seu caso. Regule a pré-carga consoante as
necessidades, de modo a alcançar a retracção recomendada.

Modelo forqueta Curso Retracção recomendada

J1/J2/J3 80 mm 13-20 mm
J1/J2/J3 100 mm 18-25 mm
J2/J3 125 mm 23-30 mm
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Alteração da tensão de amortecimento
Tensão de amortecimento é a força necessária para comprimir uma polegada no amortecedor.
Trocar a mola do amortecedor por outra com diferente tensão altera a sensibilidade global da
forqueta.  As tensões de amortecimento mais altas tornam o amortecedor mais “rijo” e as mais
baixas tornam-no mais “suave”.  Contacte o distribuidor RockShox da sua zona para encomendar
amortecedores de substituição.

NOTA: AO DIMINUIR O CURSO (CONSULTE “REGULAÇÃO DE CURSO DE U-TURN”), AUMENTA A TENSÃO DE
AMORTECIMENTO.

RR EE GG UU LL AA ÇÇ ÕÕ EE SS DD EE CC UU RR SS OO

IMPORTANTE: AO ATINGIR O CURSO MÁXIMO, NÃO CONTINUE A RODAR O BOTÃO DE REGULAÇÃO.  QUALQUER
ESFORÇO PARA ALÉM DESSA MEDIDA PODE DANIFICAR A FUNÇÃO DE U-TURN.
NOTA: CERTIFIQUE-SE DE QUE A FORQUETA ESTÁ COMPRIMIDA, DEPOIS DE ESTAR MAIS DE UM DIA SEM SER
UTILIZADA, E QUE ESTÁ NA POSIÇÃO “OPEN” ANTES DE EFECTUAR REGULAÇÕES DE CURSO. 

Regulação de curso de U-turn (J4)
As forquetas com U-Turn podem ser reguladas para cursos entre 80 e 125 mm. 

ALT E R A Ç Ã O D O C U R S O
J4: Ao rodar o botão de regulação de U-turn para a esquerda, aumenta o curso.  Partindo do curso
mínimo, são precisas cerca de seis voltas para alcançar o curso máximo (125 mm).  Cada volta
aumenta ou diminui 7,5 mm ao curso.

IMPORTANTE: AO ATINGIR O CURSO MÁXIMO, NÃO CONTINUE A RODAR O BOTÃO DE REGULAÇÃO DE U-TURN.  QUALQUER

Fig. 1
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INTERVALOS 
DE ASSISTÊNCIA Judy 1/2 Judy 3/4

Limpe poeiras e detritos dos tubos superiores. E E
Verifique arranhões nos tubos superiores E E
Lubrifique tubos e selos de poeira 1010
Examine as protecções superiores, os 
parafusos dos espigões de travão e do 
pistão, para confirmar a regulação 

25 25

Verifique a pressão de ar * *
Retire a protecção inferior, limpe e 
verifique as buchas e mude o banho de óleo * 50

Mude o óleo do sistema de controlo 
de movimento * *

Limpe e lubrifique o conjunto U-Turn 
pneumático/Dual Air/Air Assist, bem 
como Solo Air

* *

Limpe e lubrifique a mola do amortecedor 
ou o conjunto amortecedor U-Turn 100 100

Limpe e lubrifique o cabo e a bainha 
do PopLoc * *

Todas as forquetas 
pneumáticas 
de montanha 

e XC de 32 mm
SID Race, SL 
e World Cup

EE

E

EE

E

1010

10

2525

25

EE

*

5050

50

100100

100

5050

*

**

100

5050

50

Notas:
E = A cada utilização
Os números representam as horas de condução da bicicleta.
Altere os intervalos de manutenção de acordo com o peso do ciclista, a agressividade das condições e estilo de condução, estado do 
tempo e velocidade de corrida.

E

25

*

25

Boxxer Ride. 
Race e Team 

E
E

*

50

*

*

Todas as forquetas 
de mola de 
montanha e 
XC de 32 mm

E

25

E

25

Boxxer 
World Cup

E
E

50

25

*

*

Limpe poeiras e detritos dos tubos superiores.
Verifique arranhões nos tubos superiores
Lubrifique tubos e selos de poeira
Examine as protecções superiores, os 
parafusos dos espigões de travão e do 
pistão, para confirmar a regulação 
Verifique a pressão de ar

Retire a protecção inferior, limpe e 
verifique as buchas e mude o banho de óleo 
Mude o óleo do sistema de controlo 
de movimento
Limpe e lubrifique o conjunto U-Turn 
pneumático/Dual Air/Air Assist, bem 
como Solo Air
Limpe e lubrifique a mola do amortecedor 
ou o conjunto amortecedor U-Turn
Limpe e lubrifique o cabo e a bainha 
do PopLoc

Regulação do óleo (J2)
A troca de óleo do HydraCoil da forqueta altera as características de recuperação. Recuperação é
o movimento de retracção da forqueta, oposto à compressão. Para tornar a recuperação da
forqueta mais lenta (maior amortecimento), substitua o óleo normal de 5 wt. por um óleo de
suspensão mais pesado. Para acelerar a recuperação (menor amortecimento), substitua o óleo
normal por um óleo de suspensão mais leve. Para mais informações sobre volume e adição de
óleo na forqueta, visite o website www.rockshox.com ou contacte um fornecedor ou revendedor
regional da RockShox.

MM AA NN UU TT EE NN ÇÇ ÃÃ OO

Para manter o elevado desempenho, segurança e durabilidade da forqueta, é necessário efectuar
a manutenção periodicamente. Se a bicicleta for utilizada em condições extremas, a manutenção
deve ser efectuada com mais frequência. 

* RECOMENDA-SE QUE ESTE TRABALHO SEJA REALIZADO POR UM MECÂNICO DE BICICLETAS QUALIFICADO.
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES OU INSTRUÇÕES, VISITE O WEBSITE WWW.ROCKSHOX.COM OU CONTACTE UM
FORNECEDOR OU DISTRIBUIDOR REGIONAL DA ROCKSHOX.

Valores de regulação do aperto

Protecções superiores 7,4 Nm
Espigões de travão 9,0 Nm
Parafusos do pistão 6,8 Nm
Botão de regulação de U-Turn 1,4 Nm

Regulação remota PopLocRegulador remoto PopLocRegulador montado na coroa

Regulador remoto PopLoc
(opcional)

Bloqueio TurnKey
Bloqueio de dupla posição de 
TurnKey
“activado-desactivado”

M
ov

im
en

to
 d

a 
fo

rq
ue

ta

Desactivado = movimento máx. da forqueta
Activado = movimento mín. da forqueta

Desactivado

Activado

Desactivado Activado

Desactivado

Activado 

Fig. 2
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Âmbito  de garant ia  l imitada
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. Aliás, restringe-se a capacidade do fabricante impor tais denegações ou limitações.

Limitações de arbítr io
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 garant ia
- Esta garantia não se aplica a produtos que não tenham sido correctamente instalados e regulados de

acordo 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.

S Ã O P E Ç A S D E D E S G A S T E E E S F O R Ç O :
• 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
• Segmentoso Cassetes • 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.



Ride on open trails only
Leave no trace

Control your bicycle
Always yield trail

Never spook animals
Plan ahead

954-310160-000, Rev. B
January 2005

1610 Garden of the Gods

Colorado Spring, CO  80907




