


 

VAROVÁNÍ! 
Úplnou verzi návodu k použití si m žete stáhnout z internetu na stránce www.marzocchi.com. 
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 VAROVÁNÍ 
 

POUŽÍVAT POUZE PRO: 
 

• TREKKING / CROSS 
COUNTRY 

 

NEPOUŽÍVAT PRO: 
 

• ALL MOUNTAIN / FREERIDE 
• 4X / DIRT JUMPER 
• DOWNHILL / EXTREME 

FREERIDE 
 

Nesprávné použití t chto vidlic 
nebo špatné zacházení s nimi 
mohou mít za následek selhání 
vidlice, nehodu, vážný úraz 
nebo smrt. 
 

NÁVOD K SPRÁVNÉMU 
POUŽITÍ VIZ NÁVOD 
K POUŽITÍ NEBO 
WWW.MARZOCCHI.COM  
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• FREERIDE 
• 4X / DIRT JUMPER 
• DOWNHILL / EXTREME 

FREERIDE 
 

Nesprávné použití t chto vidlic 
nebo špatné zacházení s nimi 
mohou mít za následek selhání 
vidlice, nehodu, vážný úraz 
nebo smrt. 
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WWW.MARZOCCHI.COM  
 

 

 

 VAROVÁNÍ 
 

POUŽÍVAT POUZE PRO: 
 

• ALL MOUNTAIN / FREERIDE 
 

NEPOUŽÍVAT PRO: 
 

• 4X / DIRT JUMPER 
• DOWNHILL / EXTREME 

FREERIDE 
 

Nesprávné použití t chto vidlic 
nebo špatné zacházení s nimi 
mohou mít za následek selhání 
vidlice, nehodu, vážný úraz 
nebo smrt. 
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• 4X / DIRT JUMPER 
 

NEPOUŽÍVAT PRO: 
 

• ALL MOUNTAIN / FREERIDE 
• DOWNHILL / EXTREME 

FREERIDE 
 

Nesprávné použití t chto vidlic 
nebo špatné zacházení s nimi 
mohou mít za následek selhání 
vidlice, nehodu, vážný úraz 
nebo smrt. 
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TXC •     
CORSA •     
MARATHON •     
22 •     
44  •    
44 29”  •    
55   •   
4X    •  
DIRT JUMPER    •  
66     • 
888     • 

Tabulka 1 – Tabulka p edepsaného použití 
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I. POUŽITÍ TOHOTO NÁVODU 

I.I Všeobecná upozorn ní 

VAROVÁNÍ! 
Texty, p ed nimiž je uveden tento symbol, obsahují 
informace, pokyny nebo postupy, které p i 
nedodržení mohou mít za následek poškození nebo 
nesprávnou funkci odpružení, škody na životním 
prost edí, nehody, úrazy nebo smrt. 

 PAMATUJTE 
Texty, p ed nimiž je uveden tento symbol, obsahují 
informace nebo postupy doporu ené spole ností 
Tenneco Marzocchi pro optimální používání odpružení. 

VAROVÁNÍ! 
Nedodržení varování a pokyn  by mohlo mít za 
následek nesprávnou funkci, nehody, úraz nebo 
smrt. 

VAROVÁNÍ! 
Nesprávná volba odpružení pro rám by mohla 
zp sobit nesprávnou funkci odpružení s následkem 
ztráty kontroly nad jízdním kolem a p ípadn  vážný 
úraz nebo smrt jezdce. 
Vezm te prosím na v domí, že v celém tomto návodu je 
zmi ováno, že by mohlo dojít k „nehodám“. Nehoda by 
mohla mít za následek ztrátu kontroly nad jízdním kolem, 
poškození jízdního kola nebo jeho sou ástí, a co je 
d ležit jší, zp sobit, že Vy nebo okolostojící utrpí vážný 
úraz nebo smrt. 
Vezm te prosím na v domí, že montáž, údržba a oprava 
systému odpružení vyžadují specializované znalosti, 
nástroje a zkušenosti. Obecná mechanická zp sobilost 
nemusí být pro správnou montáž, údržbu nebo opravu 
systému odpružení dosta ující. Montáž a údržba 
systému odpružení musejí být provád ny pouze 
autorizovaným servisním centrem pro zna ku Marzocchi. 
Nesprávná montáž, údržba nebo oprava mohou vést 
k nehodám s následkem úrazu nebo smrti. 
Další informace naleznete na webové stránce 
www.marzocchi.com, p ípadn  se obra te na nejbližší 
servisní centrum pro zna ku Marzocchi. Seznam 
servisních center lze nalézt na naší webové stránce. 

I.II Všeobecná doporu ení týkající se bezpe nosti 
Nikdy neprovád jte jakékoliv úpravy na jakékoliv sou ásti 
systému odpružení. Sou ásti systému odpružení zna ky 
Marzocchi jsou konstruovány jako samostatný 
integrovaný systém. Aby nedošlo ke zhoršením 
z hlediska bezpe nosti, provozních vlastností, životnosti 
a funkce, používejte pro vým nu pouze originální 
sou ásti zna ky Marzocchi. 
Je nezbytné nau it se, jak s jízdním kolem jezdit bez 
p ekro ení individuálních schopností. Vždy používejte 
ádné bezpe nostní vybavení a ov te, zda je veškeré 

Vaše jezdecké vybavení vynikajícím stavu. 
Pokud jízdní kolo narazí na nadzemní objekt, jako jsou 
garáže, mosty, v tve strom  nebo jiné p ekážky, zatímco 
je p ipevn no na držáku na jízdní kola, a to jakoukoliv 
rychlostí, m že dojít k poškození odpružení. 

Odpružení vždy zkontrolujte, a pokud má jakékoliv 
deformace, praskliny, známky po nárazu, známky po 
namáhání nebo ohnuté ásti, a  jsou jakkoliv nepatrné, je 
nutné nechat odpružení zkontrolovat autorizovaným 
servisním centrem pro zna ku Marzocchi. 
Systém odpružení bude asem vykazovat známky 
opot ebení. Nechávejte jízdní kolo pravideln  
zkontrolovat z hlediska únik  oleje, prasklin, otlu ení 
nebo jiných známek opot ebení autorizovaným servisním 
centrem pro zna ku Marzocchi. 
P i používání držáku na jízdní kola (nosi e na st eše 
vozidla nebo držáku na zadním záv su) nezapome te p i 
p ipev ování nebo snímání jízdního kola úpln  povolit 
rychle uvolnitelnou upev ovací sou ást na držáku. Dále 
p i p ipev ování jízdního kola k držáku na jízdní kola 
nebo p i jeho snímání z n j vždy jízdní kolo udržujte ve 
svislé poloze. Neúplné povolení rychle uvolnitelné 
upev ovací sou ásti nebo naklon ní p i upev ování 
jízdního kola na držák nebo p i jeho snímání z n j by 
mohlo mít za následek poškrábání, ohnutí, p ípadn  
zp sobit na systému odpružení jiná poškození. 
Nau te se místní zákony a p edpisy pro jízdní kola 
a dodržujte je a p i jízd  se i te všemi dopravními 
signály, zna kami a zákony. 
Vždy noste ádn  padnoucí a p ipevn nou cyklistickou 
p ilbu, která byla homologována podle ANSI, SNELL 
nebo CE, a každé další ochranné vybavení nutné pro 
Váš styl jízdy. 
P i jízd  za mokra pamatujte na to, že brzdná síla brzd je 
velice snížena a že je zna n  snížena p ilnavost 
pneumatik k zemi, což zt žuje ovládání a brzd ní 
jízdního kola. P i jízd  s jízdním kolem za mokra je 
zapot ebí zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k nehod . 
Vyhýbejte se jízd  v noci, protože pro jedoucí vozidla je 
obtížn jší Vás vid t a pro Vás je obtížn jší vid t 
p ekážky v terénu. Pokud jedete v noci nebo za 
podmínek špatné viditelnosti, vybavte své jízdní kolo 
p edním a zadním sv tlem a používejte je. Noste od v, 
který je p iléhavý a který Vás zviditel uje pro jedoucí 
vozidla, nap íklad v neonových, fluorescen ních nebo 
jiných sv tlých barvách. 
Pe liv  si p e t te všechny poskytnuté pokyny 
a varování a dodržujte je. 

I.III P ed každou jízdou 

VAROVÁNÍ! 
Nejezd te s jízdním kolem, pokud úsp šn  neprošlo 
touto zkouškou provád nou p ed jízdou. 
Zkontrolujte odpružení z hlediska únik  nebo jiných stop 
oleje, které sv d í o problému s odpružením. Obra te 
jízdní kolo vzh ru nohama a zkontrolujte všechna místa, 
jako je nap íklad spodní strana korunky, zda na nich není 
známka úniku oleje. 
Ov te, zda jsou všechny sou ásti odpružení a kola, 
v etn  brzd, pedál , rukojetí, ídítek, rámu a sedlového 
systému, v optimálním stavu a vhodné pro použití. 
Ov te, zda nejsou žádné sou ásti systému odpružení 
nebo jízdního kola ohnuty, zdeformovány nebo jinak 
poškozeny. 
Zkontrolujte, zda jsou všechny rychle uvolnitelné 
upev ovací sou ásti, matice a šrouby ádn  upevn ny. 
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Nechejte jízdní kolo, aby se odrazilo od zem , a p itom 
poslouchejte a hledejte cokoliv, co m že být uvoln né. 
Ov te, zda jsou kola dokonale vyrovnána. Otá ejte koly 
a zkontrolujte, zda neházejí nahoru a dol  nebo ze strany 
na stranu a zda se p i otá ení nedostávají do kontaktu 
s rameny odpružení nebo t ecími segmenty. 
Ov te, zda jsou všechny kabely a jiné sou ásti 
brzdového systému na svém správném míst , ádn  
se ízené, a zda brzdový systém správn  funguje. 
Ov te, zda jsou pneumatiky nahušt ny na správný tlak 
a zda na b hounu nebo bo nici pneumatiky není žádné 
poškození. 
Zkontrolujte, zda jsou všechny reflektory isté, rovn  
a pevn  namontované. 

II. POKYNY K P EDEPSANÉMU POUŽITÍ 

II.I Zvolte správný styl jízdy 
Odpružení zna ky Marzocchi pat í mezi nejtrvanliv jší 
a technologicky nejvysp lejší systémy odpružení, které 
jsou dnes na trhu. Žádné odpružení však neodolá 
nesprávnému použití, špatnému zacházení nebo 
nevhodnému použití, které m že po krátké dob  zp sobit 
selhání odpružení tehdy, kdy to nejmén  o ekáváte. Je 
zásadní, abyste vybrali a používali systém odpružení, 
který je vhodný pro styl jízdy, a abyste jej používali 
správn . 
Odpružení, které je vhodné pro Váš styl jízdy, vyberte 
podle tabulky „Tabulka p edepsaného použití“ (tabulka 1, 
strana 2). Pokud p i výb ru správného odpružení 
pot ebujete pomoc, navštivte maloobchodníka se 
zna kou Marzocchi nebo se obra te p ímo na spole nost 
Marzocchi. 

II.II Identifikace zamýšleného použití 
Trekking / Cross Country: Jízda po kopcovitých 
cestách, kde se lze setkat s hrboly a menšími 
p ekážkami, jako jsou kameny, ko eny nebo 
prohlubeniny. Jízda stylu Trekking / Cross Country 
nezahrnuje skoky nebo „pády“ (sjížd ní z kamen , 
padlých strom  nebo vy nívajících skalisek) z jakékoliv 
výšky. Tyto vidlice musejí být použity s pneumatikami 
výslovn  ur enými pro jízdu stylu Trekking / Cross 
Country a kotou ovými, elis ovými ráfkovými nebo 
lineárními táhlovými brzdami. Musíte pouze p ipevnit 
p ípadná dynama a držáky na ur ená montážní místa 
p ipravená na vidlích. 
Cross Country / All Mountain: Tento styl jízdy je pro 
zkušené jezdce stylu Cross Country a zahrnuje st edn  
strmé svahy a st edn  velké p ekážky. Vidlice pro styl 
Cross Country / All Mountain musejí být použity pouze 
s elis ovými ráfkovými nebo lineárními táhlovými 
brzdami nebo s kotou ovými brzdami a t mi rámy, koly 
a jinými sou ástmi, které jsou pro tento styl jízdy 
výslovn  ur eny. Brzdy musejí být p ipevn ny na ur ená 
montážní místa p ipravená na vidlici. P i p ipev ování 
jakéhokoliv vybavení nikdy na vidlici neprovád jte žádné 
úpravy. 
All Mountain / Freeride: Tento styl jízdy je pro zkušené 
jezdce a zahrnuje strmé svahy pro sm lé jezdce, velké 
p ekážky a st ední skoky. Vidlice pro styl Freeride musejí 
být použity pouze s kotou ovými brzdami a t mi rámy, 
koly a jinými sou ástmi, které jsou pro tento styl jízdy 

výslovn  ur eny. Kotou ové brzdy musejí být p ipevn ny 
na ur ená montážní místa p ipravená na vidlici. P i 
p ipev ování jakéhokoliv vybavení nikdy na vidlici 
neprovád jte žádné úpravy. 
4X / Dirt Jumper: Tento styl jízdy typu BMX nebo 
motocross je pouze pro nejzkušen jší jezdce a zahrnuje 
skoky z jedné hromady zem  na druhou. Zahrnuje také 
p ejížd ní a objížd ní „m stských p ekážek“, nap íklad 
vytvo ených lov kem, p ípadn  jiných betonových 
útvar , konstrukcí, nebo závody na dráze sestávající ze 
skok  z hromad zem , které jezdec musí zdolávat skoky 
nebo otá ením v plné rychlosti. Tyto vidlice se musejí 
používat pouze s kotou ovými brzdami a t mi rámy, koly 
a jinými sou ástmi, které jsou pro tento styl jízdy 
výslovn  ur eny. Kotou ové brzdy musejí být p ipevn ny 
k ur eným montážním bod m p ipraveným na vidlici. P i 
p ipev ování jakéhokoliv vybavení nikdy na vidlici 
neprovád jte žádné úpravy. 
Extreme Freeride / Downhill: Tato disciplína je pouze 
pro profesionální nebo velice zkušené jezdce. Zahrnuje 
relativn  vysoké skoky nebo „pády“ a zdolávání v tších 
p ekážek, jako jsou balvany, padlé stromy nebo díry. 
Tyto vidlice se musejí používat pouze s kotou ovými 
brzdami a t mi rámy, koly a jinými sou ástmi, které jsou 
pro tento styl jízdy výslovn  ur eny. Kotou ové brzdy 
musejí být p ipevn ny k ur eným montážním bod m 
p ipraveným na vidlici. P i p ipev ování jakéhokoliv 
vybavení nikdy na vidlici neprovád jte žádné úpravy. 

VAROVÁNÍ! 
Nesprávné p ekonávání p ekážek na dráze nebo 
nesprávné dopady po skoku nebo pádu by mohly 
zp sobit selhání odpružení s následkem ztráty 
kontroly nad jízdním kolem, vážného zran ní nebo 
smrti idi e. 
Nau te se, jak správn  projížd t kolem p ekážek na 
dráze. P ímé nárazy na p ekážky, jako jsou kameny, 
stromy nebo díry, p sobí na odpružení silami, pro jejichž 
tlumení nebylo zkonstruováno. 
Skoky nebo pády je nutno provád t pouze tehdy, když je 
k dispozici p echodové místo nebo svah, které jízdnímu 
kolu pomohou tlumit nárazové síly vytvá ené p i dopadu 
tím, že se ob  kola dostanou hladce do kontaktu 
s p echodovým místem nebo svahem sou asn . Každý 
jiný zp sob dopadu je nebezpe ný, protože by mohl mít 
za následek nehody nebo poškození sou ástí. 
Ov te si, zda jsou strmost a délka p echodového místa 
nebo svahu vhodné pro výšku, z níž chcete sko it nebo 
padat, a zda jste k jejich provedení dostate n  zkušení. 
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1. ÚVOD 
1.1 Smluvené zna ení 
1.1.1 Sm ry vidlice 

 
Obrázek 1 – Smluvené sm ry vidlice 
Legenda k obrázku: right = doprava, left = doleva, front = 
dop edu, back = dozadu, top = nahoru, bottom = dol  

1.1.2 Hlavní díly vidlice 
1. trubka ízení, 2. horní korunka, 3. dolní korunka, 
4. trubka sloupku, 5. úchyt brzdy, 6. monolit, 7. úchyt, 
8. držák kotou ové brzdy. 

2 TECHNICKÉ INFORMACE 

2.1 Pružinový systém 
Uvnit  vidlic zna ky MARZOCCHI se nacházejí vinuté 
pružiny, p ípadn  vzduchové, použité jako mechanismus 
odpružení. 

2.2 Tlumicí systém 
Zatížení tlumením, které vzniká b hem stla ení a návratu 
ramen vidlice, lze se ídit ty emi erpadel hydraulických 
ventil  nebo speciálními patronami. 

VAROVÁNÍ! 
P i jízd  po svahu NIKDY nepoužívejte polohu pro 
blokování stla ení, protože p i nárazu na p ekážky 
nebude vidlice správn  reagovat a m že to mít za 
následek ztrátu kontroly nad jízdním kolem, nehodu, 
úraz nebo smrt. 

TST MICRO (Volba terénu se se izovacím prvkem) 
TST Micro je nejskv lejším vývojovým stupn m 
hydraulických systém  s uzav enou patronou TST. 

erveným oto ným knoflíkem nainstalovaným na dolní 
ásti ramena vidlice se se izuje propružení. Horním 

oto ným knoflíkem erné barvy se nastavuje 
mikrosystém pro se ízení stla ení. Mikrose ízením 
(zlatým oto ným knoflíkem na horní ásti ramena vidlice) 
se nastavuje provozní mez stla ení p izp sobením 
chování systému odpružení typu terénu. Blokování se 
aktivuje oto ením zlatého oto ného knoflíku nadoraz do 
uzav ené polohy, potom p esunutím ervené pá ky. 

U n kterých model  lze systém TST ovládat dálkovým 
ovládáním na ídítkách. 

TST2 (2polohová volba terénu) 
TST2 je základní verze systém  TST: dolní oto ný 
knoflík ervené barvy umož uje se ízení propružení. 
Horním oto ným knoflíkem erné barvy se nastavuje 
blokování, ímž se zajiš uje p íjemná jízda na každém 
terénu. U n kterých model  lze blokování ovládat 
dálkovým ovládáním na ídítkách. Doporu ujeme pro 
použití pouze p i stoupání do kopce. 
Tlumi  LR 
Dolní oto ný knoflík ervené barvy umož uje se ízení 
propružení. Horním oto ným knoflíkem erné barvy se 
nastavuje blokování, ímž se zajiš uje p íjemná jízda na 
každém terénu. U n kterých model  lze blokování 
ovládat dálkovým ovládáním na ídítkách. Doporu ujeme 
pro použití pouze p i stoupání do kopce. 
 

RLO (Blokování propružení) 
Dolní oto ný knoflík umož uje se ízení propružení. 
Horním oto ným knoflíkem erné barvy se nastavuje 
blokování, ímž se zajiš uje p íjemná jízda na každém 
terénu. U n kterých model  lze blokování ovládat 
dálkovým ovládáním na ídítkách. Doporu ujeme pro 
použití pouze p i stoupání do kopce. 
 
Horním oto ným knoflíkem erné barvy se nastavuje 
blokování, ímž se zajiš uje p íjemná jízda na každém 
terénu. U n kterých model  lze blokování ovládat 
dálkovým ovládáním na ídítkách.Použití pouze p i 
stoupání do kopce. 

RC3 (Patrona pro propružení/stla ení 3. generace – 
otev ená láze ) 

Jedná se o p ední technologii otev ené lázn  od 
spole nosti Marzocchi. Tlumicí systém RC3 zajiš uje 
maximální volnost p i se ízení pro volný a výkonový 
zp sob jízdy. Regulaci propružení lze se ídit pomocí 
oto ného knoflíku ervené barvy na horní ásti vidlice. 
Systém umož uje ovládání zlatého oto ného knoflíku pro 
se ízení stla ení, který je nainstalován v dolní ásti 
ramena vidlice. 

RC3 EVO 
Jedná se o nejvysp lejší systém s otev enou lázní 
zna ky Marzocchi. Patrona RC3 EVO umož uje 
maximální volnost p i nastavení. Krom  vn jšího prvku 
pro se ízení propružení ( ervený oto ný knoflík naho e) 
a pomalého stla ování (zlatý oto ný knoflík dole) je 
možné k dosažení požadovaného nastavení stla ení 
nainstalovat r zné sady podložek. 

RV (Ventil tlumi e – otev ená láze ) 
Prvek erpadla RV (ventil tlumi e) je vývojovým stupn m 
osv d eného systému s otev enou lázní SSVF. Systém 
reguluje rychlost propružení. Pokud správn  se ídíte 
oto ný knoflík ervené barvy na dolní ásti ramena 
vidlice, m žete kolo udržet v kontaktu se zemí za 
každých jízdních podmínek. 
IRA (Vnit ní prvek pro se ízení propružení – otev ená 

láze ) 
Systém IRA (vnit ního se ízení propružení), který je 
podobný systému RV, reguluje rychlost propružení 
a udržuje kolo v kontaktu se zemí za každých jízdních 
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podmínek. Se izovací prvek je nainstalován uvnit  
patrony a propružení lze nastavit s použitím speciálního 
se izovacího klí e. 

R (Patrona pro propružení) 
Patrona R je patrona po áte ní úrovn  k se ízení 
propružení oto ným knoflíkem erné barvy na horní ásti 
vidlice. 

Tlumi  R 
Systém tlumi e R k se ízení propružení oto ným 
knoflíkem ervené barvy na dolní ásti vidlice. 

Pevné tlumení 
Patrona pro pevné tlumení umož uje hydraulickou 
regulaci propružení a je nastavena spole ností 
Marzocchi. 

CV (Ventil pro stla ení – otev ená láze ) 
Prvek erpadla CV je vývojovým stupn m osv d ených 
systém  s otev enou lázní SSVF. Systém reguluje 
stla ení. Stla ení se se izuje zlatým oto ným knoflíkem 
nainstalovaným v dolní ásti ramena vidlice. 

VA (Prvek pro se ízení množství – otev ená láze ) 
Pomocí se izovacího prvku VA m že každý jezdec se ídit 
množství vzduchu uvnit  vidlice jednoduše oto ením 
oto ného knoflíku VA. Zm na množství uvnit  vidlice je 
stejná jako skute ná úprava hladin oleje. Jednoduchým 
oto ením se izovacího prvku chromové barvy m žete 
upravit množství vzduchu a dosáhnout tak r zné 
progresivity odpovídající zm n  množství oleje uvnit . 

2.3 Mazání a chlazení 
U vidlic lze použít r zné techniky mazání a chlazení. 
V systémech s otev enou lázní plní olej uvnit  ramena 
vidlice krom  toho, že je základním prvkem pro 
hydraulické ovládání, všechny pot eby chlazení a mazání 
pro vnit ní posuvné díly. Mimoto, pokud se objem oleje 
liší v rámci doporu ených rozsah , p edstavuje další 
nastavovaný prvek, umož ující tak úpravu progresivity 
systému odpružení. V porovnání se systémy vybavenými 
uzav enými patronami umož uje systém s otev enou 
lázní snížení množství úkon  mazání posuvných díl . 
Systém s otev enou lázní zajiš uje vynikající mazání již 
od prvního „dosednutí“ vidlice, jakož i p i každém použití 
a za každých pov trnostních podmínek. 
V systémech vybavených uzav enou patronou se pro 
mazání vnit ních posuvných díl  používá speciální tuk 
nebo olej. Výše uvedené mazivo nefunguje jako další 
nastavovaný prvek, musejí se proto pe liv  dodržovat 
p edem stanovené hladiny. 
Nejlepšího mazání vnit ních díl  je dosaženo b hem 
používání, kdy nap tí a dosedání vidlice umož ují 
v d sledku „chv ní“ stoupání oleje ze dna ramena vidlice 
až k pouzdr m, která maže. 
2.4 Posuvná pouzdra a olejová t sn ní 
Vedení trubek sloupk  uvnit  posuvných ástí je tvo eno 
dv ma pouzdry s povrchem z materiálu Teflon®, s velmi 
nízkým statickým t ením. 
U model  44, 55, 66, 888, Corsa, Marathon a 4X byl 
obecn  známý hladký chod model  Bomber p ekonán 
díky použití nov  zkonstruovaných pouzder a t sn ní 
nabízejících sou initel t ení o 30 % nižší, jakož i v ase 
konstantním provozním vlastnostem, což umož uje 
optimální kombinaci ramen vidlice a posuvných ástí. 

Nová pouzdra mají drážky napomáhající výstupu oleje 
nahoru a zlepšující mazání, ímž zajiš ují nesrovnateln  
hladký chod. Na horním konci monolitu je skupina 
t sn ní zamezující únik m oleje, jakož i p ístupu 
zne is ujících látek do maziva a do hydraulických patron. 
V modelech 44, 55, 66, 888, Corsa, Marathon a 4X 
a v t snicí skupin  je nainstalován speciální p nový 
kroužek umož ující hladší chod, pokud je pravideln  
mazán. 

3 MONTÁŽ 

3.1 Montáž na rám 
Vidlice je dodávána s trubkou ízení hlavového složení 
typu A, která se zkrátí podle velikosti rámu, na který se 
vidlice montuje. Montáž vidlice na rám jízdního kola je 
jemný a kritický úkon, který musejí provést specialisté. 

VAROVÁNÍ! 
Montáž soustavy odpružení vyžaduje specializované 
znalosti, nástroje a zkušenosti. Obecná mechanická 
zp sobilost nemusí být pro správnou montáž 
systému odpružení dosta ující. Systém odpružení si 
nechejte namontovat pouze v autorizovaném centru 
pro odpružení zna ky Marzocchi. Nesprávná montáž 
m že mít za následek selhání systému odpružení 
zna ky Marzocchi, nehodu, úraz nebo smrt. 
Pro bezpe nost jezdce jsou zvlášt  kritickými faktory 
p esah válce na základn  a v le mezi válcem a rámem. 
Z tohoto d vodu musejí být údržba a montáž provád ny 
výhradn  v autorizovaných centrech technické pomoci, 
která mají vhodné vybavení a specifické znalosti. 

VAROVÁNÍ! 
Na všech vidlicích zna ky Marzocchi s dv ma 
korunkami je dolní korunka ke sloupk m p ipevn na 
s použitím šroub . V tomto p ípad  dbejte p i 
montáži na následující opat ení. 
V p ípad , že na sloupcích jsou místa s nadm rným 
pr m rem, lze p ipevn ní korunek provést pouze na 
vystínovaném míst  zobrazeném na obrázku 2A. 
V p ípad , že na sloupcích jsou orienta ní rysky, musí 
být dolní ást dolní korunky umíst na nad rysku MIN 
a nejvýše 7 mm nad referen ní rysku. 
Když je vidlice na konci zdvihu, musí být vzdálenost mezi 
nahušt nou pneumatikou a dolní ástí dolní korunky 
alespo  4 mm. 
Na vidlicích s dv ma korunkami musí být maximální 
délka trubky ízení mezi dv ma korunkami (viz obrázek 
2B) menší než hodnoty (H) uvedené v tabulce 1. 

 POZNÁMKA 
P ed použitím musí být odstran n ochranný film, který 
chrání nálepky. 
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Obrázek 2 – Montáž vidlic s dv ma korunkami na rám: (2A) 
p ipevn ní korunek, (2B) maximální délka trubky ízení mezi 
korunkami 

Model Max. délka mezi korunkami (H)

888 (krom  888 RV) 
160 mm (180 mm s vysokou 
horní korunkou (volitelnou)) 

888 RV 158 mm 
Tabulka 1 – Maximální délka trubky ízení mezi korunkami 

3.2 Montáž brzdového systému 
Montáž brzdového systému je jemná a kritická práce, 
která musí být provedena specialisty. 

VAROVÁNÍ! 
Montáž brzdového systému vyžaduje specializované 
znalosti, nástroje a zkušenosti. Obecná mechanická 
zp sobilost nemusí být pro správnou montáž 
brzdového systému dosta ující. Brzdový systém si 
nechejte namontovat pouze v autorizovaném 
servisním centru pro zna ku Marzocchi. Nesprávná 
montáž systému kotou ové brzdy m že vést 
k nadm rnému namáhání držák  t menu, což m že 
zp sobit jejich prasknutí s následkem ztráty kontroly 
nad jízdním kolem, nehody, úrazu nebo smrti. Ov te, 
zda montáž brzdového systému byla provedena 
rovn ž p esn  podle pokyn  poskytnutých výrobcem 
brzdového systému. 
Používejte pouze ty brzdové systémy, které vyhovují 
specifikacím vidlic, p i emž vezm te v úvahu obsah 
souhrnných tabulek uvedených v tomto návodu. 

VAROVÁNÍ! 
Na závit na šroubech je nanesen speciální prost edek 
na pojišt ní závit  (viz 2A, 2B v tabulce 2). Šrouby, 
které se našroubují a pozd ji vyšroubují, tuto úpravu 
na pojišt ní závit  ztrácejí, proto je již nikdy nelze 
znovu použít. 

VAROVÁNÍ! 
P ed každou jízdou se p esv d te, zda je brzdové 
lanko systému kotou ové brzdy správn  p ipevn no 
ke správnému místu (viz 2E, 2F, 2G a 2H v tabulce 2). 

VAROVÁNÍ! 
Brzdové lanko se nikdy nesmí dotýkat korunky 
a sloupk . 

VAROVÁNÍ! 
P ed montáží brzdového systému Post Mount 
zkontrolujte, zda byl z t menu brzdy odstran n 
ochranný film. 

VAROVÁNÍ! 
Závit upev ovacího šroubu t menu kotou ové brzdy 
musí být zašroubován alespo  o 10 mm na podp e 
brzdy na monolitu vidlice. Ov te, zda upev ovací 
šrouby nejsou poškozeny a zda jsou utaženy klí em 
s m ením krouticího momentu podle technických 
údaj  od výrobce brzdového systému. V každém 
p ípad  je utáhn te utahovacím momentem max. 
10 Nm. 

MONTÁŽ SYSTÉMU BRZDY TYPU V – P ESTAVITELNÁ 
MONTÁŽ 

MONTÁŽ SYSTÉMU BRZDY TYPU V – PEVNÁ MONTÁŽ 

 
MONTÁŽ SYSTÉMU KOTOU OVÉ BRZDY – XC MEZIN. 

NORMA 

MONTÁŽ SYSTÉMU KOTOU OVÉ BRZDY – POST 
MOUNT 

 
MONTÁŽ OP R KRYTU SYSTÉMU KOTOU OVÉ BRZDY 
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Model Montáž 

systému 
brzdy typu 

V 

Montáž systému 
kotou ové brzdy 

Max. rozm r
kotou e1 

TXC 

Pevná 
montáž (viz 

obrázek 
2B) 

XC MEZIN. 
NORMA 6” + 

BUBNOVÁ brzda 
(viz obrázek 2C) 

160 mm 

22 P estaviteln
á montáž 

(viz 
obrázek 
2A)2–3 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2E) 185 mm 

44 TST2, 
44 RLO (verze 

Drop Out 
Standard) 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2E) 203 mm 

CORSA, 
MARATHON 

NE 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2G) 185 mm 

44 Micro TI, 
44 RC3 Titan 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2G) 203 mm 

44 29” Micro Ti, 
44 29” TST2 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2G) 203 mm 

44 TST2, 
44 RLO (verze 

QR15) 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2F) 203 mm 

4X, 55, DIRT 
JUMPER 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2G) 203 mm 

66, 888 (888 
RV) 

Post Mount 8” (viz 
obrázek 2D/2G) 229 mm 

888 RV, DJ 
COMP, Z1 

Post Mount 6” (viz 
obrázek 2D/2H) 203 mm 

DJ COMP 
MEZIN. NORMA 
6” (viz obrázek 

2C/2H) 
203 mm 

Tabulka 2 – Montáž brzdového systému 
1 Montáž je možná pouze tehdy, pokud výrobce brzdového 
systému dodal speciální nástavec. 
2 Osy brzdy typu V nejsou sou ástí dodávky (kód p íslušenství: 
850996/C). 
3 Vidlice výrobce základního za ízení nelze vybavit držákem 
brzdy typu V. 
3.3 Montáž kola 

Model Max. rozm r 
pneumatiky 

22 2,2” x 26” 
CORSA, MARATHON 2,3” x 26” 

44 2,4” x 26” 
4X, DIRT JUMPER, DJ COMP, Z1 2,6” x 26” 

55, 66, 888 2,8” x 26” 
TXC 2,0” x 28” 

44 29” 2,4” x 29” 
Tabulka 3 – Maximální rozm r pneumatiky 

Po montáži musíte ov it, zda vzdálenost mezi 
nahušt nou pneumatikou a dolní ástí dolní korunky je 
p i úplném stla ení ramen vidlice alespo  ty i (4) mm. 
P ed každým použitím musíte ov it, zda: 
• pneumatika se voln  otá í; 
• pneumatika se nedostává do jakéhokoliv kontaktu 

s obloukem brzdy nebo systémem brzdy typu V. 
3.4 Systém p ipevn ní osy kola 
Systém pro p ipevn ní osy kola k posuvným ástem 
vidlice m že být standardní, který využívá standardních 
vysp lých úchyt , nebo má osu s pr chozí dírou 
o pr m ru 20 mm nebo s rychle uvolnitelnou osou QR. 
Vidlice, které jsou vyrobeny pro intenzivn jší používání, 
jsou vybaveny systémem pro upevn ní kola, který 
pochází z aplikace v motokrosu a používá osu 20 mm. 
Nový systém QR umož uje spojení pevnosti a snadné 
montáže. 

SYSTÉM PRO P IPEVN NÍ OSY KOLA SE 
STANDARDNÍMI ÚCHYTY 

CORSA, MARATHON, 44, 22, DIRT JUMPER, DJ COMP, 
TXC 

 

SYSTÉM PRO P IPEVN NÍ OSY KOLA S OSOU 
S PR CHOZÍ DÍROU O PR M RU 20 MM 

 
4X, DIRT 

JUMPER, DJ 
COMP, Z1 

888 RV 888 (KROM  888 
RV) 

 

SYSTÉM PRO P IPEVN NÍ OSY KOLA S RYCHLE 
UVOLNITELNOU OSOU QR20 

55, 66 
 

SYSTÉM PRO P IPEVN NÍ OSY KOLA S RYCHLE 
UVOLNITELNOU OSOU QR15 

44, 44 29” 
Tabulka 4 – Systémy pro p ipevn ní kola 
3.4.1 Montáž kola na vidlici se standardním 

systémem p ipevn ní 
CORSA MARATHON 44 22 

DIRT 
JUMPER 

DJ COMP TXC  
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Kolo namontujte podle návodu od výrobce kola. Pro 
správnou funkci vidlice po montáži kola bude zapot ebí: 
• Zkontrolovat vyrovnání vidlice s kolem tak, že se 

vidlice n kolikrát úpln  stla í. Kolo se nesmí dostat do 
kontaktu s žádnou ástí vidlice, ani se dostat do její 
blízkosti. 

• Zvednout p ední ást jízdního kola, n kolikrát oto it 
kolem a ov it správnost vyrovnání a mezery 
u kotou ové brzdy nebo t ecích segment  brzdy typu 
V. Správné údaje naleznete v návodu k použití 
pro brzdový systém. 
 

3.4.2 Montáž kola na vidlici ø 32 s osou s pr chozí 
dírou o pr m ru 20 mm 

4X DIRT 
JUMPER 

DJ COMP Z1 

Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte 
p i montáži kola níže uvedené pokyny: 
• Doprost ed každé vidlice umíst te kolo. 
• Vyrovnejte st ed kola podle každé p íchytky osy kola 

(viz 3A na obrázku 3). 
• Do p íchytky osy kola na pravé vidlici, kola a p íchytky 

osy kola na levé vidlici zasu te osu (viz 3A na 
obrázku 3). 

• S použitím Allenova klí e 6 mm utáhn te osu na 
požadovaný utahovací moment (15±1 Nm) ke 
krytkám osy (viz 3B na obrázku 3). 

• Zkontrolujte správnost vyrovnání vidlice a kola. To 
provedete tak, že nejprve n kolikrát úpln  stla íte 
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou 
ástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom 

zvedn te p ední ást jízdního kola, n kolikrát oto te 
kolem a ov te správnost vyrovnání s kotou ovou 
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani 
nahoru a dol . Správné údaje naleznete v návodu 
k použití k brzdovému systému. 

• S použitím Allenova klí e 4 mm utáhn te šroub 
umíst ný na každé p íchytce osy kola na požadovaný 
utahovací moment (6±1 Nm), (viz 3C na obrázku 3). 

 

 
Obrázek 3 – Montáž kola na vidlici ø 32 s osou s pr chozí 
dírou o pr m ru 20 mm 
 
3.4.3 Montáž kola na vidlici ø 35 / ø 38 s osou 

s pr chozí dírou o pr m ru 20 mm 
888 

Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte 
p i montáži kola níže uvedené pokyny: 
• Doprost ed každé vidlice umíst te kolo. 
• Vyrovnejte st ed kola podle každé p íchytky osy kola 

(viz 4A na obrázku 4). 
• Do p íchytky osy kola na pravé vidlici a do kola 

zasu te osu, potom ji zašroubujte do p íchytky osy 
kola na levé vidlici (viz 4A na obrázku 4). 

• S použitím Allenova klí e 6 mm utáhn te osu na 
požadovaný utahovací moment (15±1 Nm) ke 
krytkám osy (viz 4B na obrázku 4). 

• Zkontrolujte správnost vyrovnání vidlice a kola. To 
provedete tak, že nejprve n kolikrát úpln  stla íte 
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou 
ástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom 

zvedn te p ední ást jízdního kola, n kolikrát oto te 
kolem a ov te správnost vyrovnání s kotou ovou 
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani 
nahoru a dol . Správné údaje naleznete v návodu 
k použití k brzdovému systému. 

• S použitím Allenova klí e 4 mm utáhn te šrouby 
umíst né na každé p íchytce osy kola na pot ebný 
utahovací moment (6±1 Nm), v po adí “1, 2, 1” (viz 4C 
na obrázku 4). 
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Obrázek 4 – Montáž kola na vidlice ø 35 / ø 38 s osou 
s pr chozí dírou o pr m ru 20 mm 
 
3.4.4 Montáž kola na vidlici s rychle uvolnitelnou 

osou QR20 
55 66 

 

VAROVÁNÍ! 
P ed montáží kola vždy zkontrolujte, zda jsou úchyty 
na vidlici isté, a p ípadnou ne istotu a bahno 
odstra te. Ne istota m že snížit správnou funkci osy 
a bezpe nost p ipevn ní. Nesprávné p ipevn ní kola 
m že zp sobit vážné nehody, a to i smrtelné. Osu 
neutahujte, aniž nejprve mezi úchyty na vidlici vložíte 
náboj. P i utahování osy kola nikdy nepoužívejte jiné 
nástroje. Nadm rným utahováním se m že poškodit 
osa a vidlice. 
Osa kola systému QR20 umož ujte velice rychlou 
montáž a demontáž p edního kola na vidlici, a to bez 
použití nástroj . 
Postup p i zajišt ní kola je stejn  jednoduchý jako u QR 
pro standardní kola s osou 9 mm s excentrickou pá kou. 
Postup montáže je také velice podobný. 

Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte 
p i montáži kola níže uvedené pokyny: 
• Mezi dva úchyty na vidlici umíst te náboj kola. 
• Vyrovnejte náboj kola na úchytech na vidlici (viz 5A 

na obrázku 5). 
• Do pravého úchytu pro osu kola nasa te osu (viz 5A 

na obrázku 5). 
• Zasouvejte ji do otvoru ve st edu náboje, dokud se 

nezarazí o levý úchyt pro osu kola. 
Pá ka pro rychlé uvoln ní umož uje p i jejím úplném 
otev ení zašroubování a vyšroubování osy na levém 
úchytu pro osu kola. 
• Držte pá ku pro rychlé uvoln ní úpln  otev enou 

a otá ejte osou ve sm ru pohybu hodinových ru i ek 
(viz 5B na obrázku 5), dokud nepocítíte odpor proti 
šroubování. 

• Mírným p iv ením pá ku nastavte do sm ru 
pot ebného pro uzav ení. 

• Pomocí pá ky pro rychlé uvoln ní, nainstalované na 
konci osy, zajist te pá ku (viz 5C na obrázku 5). 
Takto bude kolo k vidlici p ipevn no správn . 

Aby p ipevn ní bylo správné, musí pá ka p i otá ení za 
ú elem uzav ení zp sobovat odpor. Po dov ení m že být 
na ruce zaznamenán lehký otisk pá ky. 
Chcete-li zvýšit nap tí, otev ete pá ku pro rychlé 
uvoln ní a pokra ujte v zašroubovávání osy, p i emž jí 
otá ejte ve sm ru pohybu hodinových ru i ek, dokud 
nepocítíte p i zavírání správné nap tí. 
Pokud nelze pá ku úpln  oto it až do polohy pro 
uzav ení, znamená to, že osa byla do úchytu vidlice 
zašroubována p íliš. V tomto p ípad  se musí nap tí 
snížit, což provedete nepatrným vyšroubováním osy, 
p i emž jí budete otá et proti sm ru pohybu hodinových 
ru i ek, dokud p i uzavírání nepocítíte správné nap tí. 
• Zkontrolujte, zda je uvol ovací pá ka v poloze 

zajiš ující správné p ipevn ní osy a zda je v poloze, 
kdy není vystavena náraz m b hem používání (viz 
5C na obrázku 5). 

• Zkontrolujte správné vyrovnání vidlice a kola. To 
provedete tak, že nejprve n kolikrát úpln  stla íte 
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou 
ástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom 

zvedn te p ední ást jízdního kola, n kolikrát oto te 
kolem a ov te správnost vyrovnání s kotou ovou 
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani 
nahoru a dol . Správné údaje naleznete v návodu 
k použití pro brzdový systém. 

Po uzav ení pá ky pro rychlé uvoln ní neotá ejte pá kou 
ani nem te její polohu. Posunutím upev ovací pá ky se 
m že snížit bezpe nost p ipevn ní kola tím, že dojde 
k povolení osy. 
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Obrázek 5 – Montáž kola na vidlici s rychle uvolnitelnou osou 
QR20 
 
3.4.5 Montáž kola na vidlici s rychle uvolnitelnou 

osou QR15 
44 44 29” 

Systém osy kola QR15 umož uje mimo ádn  rychlou 
montáž a demontáž p edního kola na vidlici, a to bez 
použití nástroj . 
Postup pro zajišt ní kola je stejn  jednoduchý jako u QR 
pro standardní kola s osou 9 mm. 

Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte 
p i montáži kola níže uvedené pokyny: 
• Mezi každou vidlici umíst te kolo. 
• Vyrovnejte st ed kola mezi dv ma p íchytkami osy 

kola (viz 6A na obrázku 6). 
• Do pravé p íchytky osy kola zasu te osu. 
• Zasouvejte ji do otvoru ve st edu náboje, dokud se 

nezarazí o utahovací matici osy, která je 
nainstalována v levé p íchytce osy kola. 

• Upev ovací pá ku p idržujte ve sm ru rovnob žném 
s osou a p itom zašroubujte osu do matice nebo 
matici do osy (viz 6B na obrázku 6). Po dobu 
šroubování nepoužívejte ke zvýšení utahovacího 
momentu pá ku pro upevn ní osy. 

• Pomocí zádržné pá ky nainstalované na konci osy 
zablokujte pá ku (viz 6C na obrázku 6). Takto bude 
kolo k vidlici p ipevn no správn . 

• Zkontrolujte, zda je uvol ovací pá ka v poloze, která 
zajiš uje správné p ipevn ní osy, a zda je v poloze, 
v níž není vystavena náraz m b hem používání (viz 
6C na obrázku 6). 

• Zkontrolujte správnost vyrovnání vidlice a kola. To 
provedete tak, že nejprve n kolikrát úpln  stla íte 
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou 
ástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom 

zvedn te p ední ást jízdního kola, n kolikrát oto te 
kolem a ov te správnost vyrovnání s kotou ovou 
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani 
nahoru a dol . Správné údaje naleznete v návodu 
k použití k brzdovému systému. 

 
Obrázek 6 – Montáž kola na vidlici s rychle uvolnitelnou osou 
QR15 
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3.5 Montáž blatníku 

888 RV 

Blatník m že být dodán s vidlicí nebo zakoupen 
samostatn . 
P i montáži blatníku nejprve zasu te mezi šroub a blatník 
podp rnou vložku (viz 7A na obrázku 7). S použitím 
klí e 8 mm utáhn te šroub na pot ebný utahovací 
moment (6±1 Nm), (viz 7B na obrázku 7). 

VAROVÁNÍ! 
P i montáži blatníku na vidlici 888 musí poloha horní 

ásti korunky odpovídat rysce „max.“ na sloupku. 

 
Obrázek 7 – Montáž blatníku 
3.6 Montáž držáku ídítek na všechny modely 

s dv ma korunkami 
888 

P i montáži držáku ídítek pe liv  dodržujte níže uvedené 
pokyny: 
• Na horní korunku vidlice umíst te dolní montážní díl 

držáku ídítek (viz 8A a 8B na obrázku 8). 
• Vyrovnejte p íslušné díry v každé z t chto sou ástí. 
• K horní korunce na vidlici p ipevn te dolní montážní 

díl držáku ídítek, a to utažením šroub  na pot ebný 
utahovací moment (6±1 Nm) s použitím Allenova klí e 
4 mm (viz 8C na obrázku 8). 

• Do dolního montážního dílu držáku ídítek umíst te 
ídítka, p i emž zajist te, aby byla vyst ed na (viz 8D 

na obrázku 8). 
• P es ídítka položte horní díl držáku ídítek (viz 8E na 

obrázku 8). 
• Vyrovnejte díry v horním dílu s p íslušnými dírami 

v dolním montážním dílu. 
• Zajist te polohu ídítek utažením každého šroubu na 

pot ebný utahovací moment (6±1 Nm), a to s použitím 
Allenova klí e 4 mm (viz 8F na obrázku 8). 

P i montáži ídítek s odlišnými pr m ry lze pro zajišt ní 
zachování polohy ídítek umístit kolem ídítek (mezi 
ídítka a každý díl držáku ídítek) „reduk ní pouzdra“ (viz 

8G na obrázku 8). 

 

 
Obrázek 8 – Montáž držáku ídítek 
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4 SOUHRNNÉ TABULKY 

Model 

Systém odpružení  Hydraulický systém 
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CORSA SUPERLEGGERA    P  L             
CORSA SUPERLEGGERA LR    L    P           
MARATHON LR    L    P           
MARATHON R    L             P  
44 MICRO TI    P P L             
44 RC3 TITANIUM   P         P       
44 TST2 AIR (VZDUCH)   L    P            
44 TST2 COIL (VINUTÍ)  L     P            
44 RLO   L      P          
44 MICRO TI 29”   P  P L             
44 TST2 29”   L    P            
22 RLO L        P          
TXC LO   P       L   P      
TXC 1   X2          P      
TXC 2 L  P          P      
55 MICRO TI    P P L             
55 RC3 TITANIUM L  P         P       
55 TST2 AIR (VZDUCH)   L    P            
55 TST2 COIL (VINUTÍ)  L     P            
55 RV X2             L     
55 RS  P            L     
4X RC3   P         P       
DIRT JUMPER 1  P            P     
DIRT JUMPER 2  P            P     
DIRT JUMPER 3 P                 L 
DJ COMP L                  
66 RC3 EVO TITANIUM P  L        L        
66 RC3 EVO P  L        L        
66 RCV P  L           L P    
888 RC3 EVO TITANIUM P    L      L        
888 RC3 EVO P    L      L        
888 RCV P  L           L P    
888 RV              L     
Z1 SPORT  P              L   

Tabulka 5 – Se ízení vidlic 

X2 Se ízení na obou ramenech 

P Se ízení na pravém ramenu 

L Se ízení na levém ramenu 

Tabulka 6 – Klí  k tabulce 
 

13



 

 POZNÁMKA 
Hodnoty tlaku vzduchu se budou lišit v závislosti na 
jezdci, terénu, preferované poloze p i jízd  a osobních 
preferencích. Údaje poskytnuté v této tabulce jsou 
proto ist  informativní a je nutno považovat je za 
vodítko pro rychlé nastavení p i prvních nastavováních 
a mohou se po jízd  na jízdním kole zm nit. Pro 
kalibraci použijte nízkotlaké erpadlo (kód: 4208/C) 
nebo vysokotlaké erpadlo (kód: 4209/C). Pro všechny 
kalibrace pod 7 bar  (100 psi) se doporu uje 
nízkotlaké erpadlo, protože zaru uje p esn jší 
nastavení. U vidlic s p edp tím s mechanickými 
pružinami se doporu uje se ídit mechanickou regulaci 
ješt  p ed zvýšením pracovního tlaku. U vidlic se 
vzduchem m že být p i tlacích nižších než 
doporu ených volná délka vidlice kratší než ta, která je 
udána. 

 POZNÁMKA 
Pokud pot ebujete znát seznam alternativních 
pružin, sadu s aktualizací a sadu pro zm nu 
zdvihu, klepn te na stránce www.marzocchi.com 
na položku Technická oblast. 

 POZNÁMKA 
U model  CORSA, MARATHON, 44 Micro TI, 44 TST2 
Air, 44 RLO, 44 Micro Ti 29” a 44 TST2 29” m žete 
m nit zdvih vidlice speciálními vložkami, které lze 
nainstalovat na vidlici, dodanými v krabici nebo 
zakoupenými samostatn . 

VAROVÁNÍ! 
Montáž sady pro zm nu zdvihu, sady s aktualizací 
a sady pružin musí být provedena autorizovaným 
servisním centrem pro zna ku Marzocchi. 
 
 
 
 
 
 

 

Vidlice se vzduchem Strana pro
se ízení

Tlak vzduchu – hmotnost jezdce 
55÷65 kg 

121÷143 liber 
65÷85 kg 

143÷187 liber
85÷105 kg 

187÷232 liber
55÷65 kg 

121÷143 liber 
65÷85 kg 

143÷187 liber
85÷105 kg 

187÷232 liber
bary psi 

CORSA 
SUPERLEGGERA P 5,5 6,5 7,5 80 94 109 

CORSA 
SUPERLEGGERA LR 

L 5,5 6,5 7,5 80 94 109 

MARATON LR L 5,5 6,5 7,5 80 94 109 
MARATHON R L 5,5 6,5 7,5 80 94 109 
44 MICRO TI P 5,0 6,0 7,0 73 87 102 
44 TST2 AIR (VZDUCH) L 3,0 3,5 4,0 44 51 58 
44 RLO L 3,0 4,0 5,0 44 58 73 
44 TST2 TI 29” P 3,0 4,0 5,0 44 58 73 
44 TST2 29” L 3,0 3,5 4,0 44 51 58 
55 MICRO TI P 5,0 6,0 7,0 73 87 102 
55 TST2 AIR (VZDUCH) L 2,5 3,0 3,5 36 44 51 
4X RC3 P 4,0 5,0 6,0 58 73 87 

 

Vidlice s pružinami Strana pro
se ízení

Tlak vzduchu – hmotnost jezdce 
55÷65 kg 

121÷143 liber 
65÷85 kg 

143÷187 liber
85÷105 kg 

187÷232 liber
55÷65 kg 

121÷143 liber 
65÷85 kg 

143÷187 liber
85÷105 kg 

187÷232 liber
Bary Psi 

44 RC3 TITAN P 0 0,5 1,0 0 7 15 
44 TST2 COIL (VINUTÁ) L 0 0,5 1,0 0 7 15 
55 RC3 TITAN P 1,0 1,5 2,0 15 22 29 
55 TST2 COIL (VINUTÁ) L 0 0,5 1,0 0 7 15 
55 RS P 0,5 1,0 1,5 7 15 22 
DIRT JUMPER 1 P 0 0,5 1,0 0 7 15 
DIRT JUMPER 2 P 0 0,5 1,0 0 7 15 
66 RC3 EVO TITANIUM L 0 0,5 1,0 0 7 15 
66 RC3 EVO L 0 0,5 1,0 0 7 15 
66 RCV L 0 0,5 1,0 0 7 15 
888 RCV L 0 0,5 1,0 0 7 15 

Tabulka 7 – Doporu ené hodnoty tlaku vzduchu 
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VAROVÁNÍ! 

Níže uvedené úkony s tímto symbolem  musejí 
být provedeny pouze autorizovanými servisními 
centry pro zna ku MARZOCCHI. 
 

Všeobecná údržba 
Používání 

Intenzivní Normální 
Kontrola utažení šroub  na 
požadovaný utahovací 
moment 

p ed každou jízdou 

išt ní sloupk  po každé jízd  

Kontrola tlaku vzduchu p ed každou 
jízdou 

po každých
10 hodinách 

išt ní a mazání t snicích 
kroužk  

p ed každou 
jízdou 

každá druhá 
jízda 

Kontrola olejových 
t sn ní 

po každých 
25 hodinách 

po každých
50 hodinách 

Vým na oleje 
po každých 
50 hodinách 

po každých 100
hodinách 

Vým na oleje v patron  
po každých 
25 hodinách 

po každých
50 hodinách 

Vým na patrony 
olejových t sn ní vidlice 

po každých 
50 hodinách 

po každých 100
hodinách 

Tabulka 8 – Tabulka pravidelné údržby 
 

Díly k utažení 
Utahovací 
moment 

(Nm) 
Pojistné kolíky brzdy typu V 9±1 
Horní krytky vidlice 10±1 
Pojistné šrouby se izovacího prvku 2±0,5 
Matice patky ty e erpadla / patrony 10±1 
Šrouby patky ty e erpadla 10±1 
Šrouby pro upevn ní blatníku (888 RV) 6±1 
Šrouby pro upevn ní držáku ídítek (888) 6±1 
Šrouby pro upevn ní dolní korunky (888) 6±1 
Šrouby pro upevn ní dolní korunky (888) 6±1 
Šrouby osy kol 15±1 
Allenovy šrouby pro osy kol 6±1 

Tabulka 9 – Utahovací momenty 

5 ZÁRUKA 

5.1 Záruka pro zem  EU 
S výhradou smluvních podmínek uvedených v tomto 
dokumentu poskytuje spole nost Tenneco Marzocchi 
S.r.l. samostatnou záruku p íslušnému kone nému 
uživateli na to, že systém odpružení bude bez vady 
materiálu a/nebo provedení po dobu dvou (2) let od 
data koup . Vadný systém odpružení bude opraven 
nebo vym n n, podle volby spole nosti Tenneco 
Marzocchi S.r.l. bezplatn , do t iceti (30) dn  od jeho 
obdržení od p íslušného autorizovaného prodejce 
spole nosti Tenneco Marzocchi. K prokázání data 
vzniku záruky a místa koup  výrobku budou sloužit 
maloobchodní faktura nebo p ípadný záru ní list, 
opat ené datem a razítkem p íslušného 
maloobchodníka pro zna ku Marzocchi, p iložené 
k výrobku. V p ípad  vady v rámci výše uvedených 
podmínek musí kupující výrobek vrátit 
maloobchodníkovi pro zna ku Marzocchi tam, kde jej 
zakoupil, s doložením vady a d vod  uplatn ní záruky. 
Maloobchodník bude kupujícího informovat, až bude 
výrobek opraven nebo vym n n. 
5.1.1.1 NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE: Tato 
záruka se nevztahuje na vady následkem nehod, 
zm n, zanedbání, špatného zacházení, poškození, 
nesprávného použití, nesprávné montáže, nesprávné 
údržby, nesprávn  provedených oprav, náhradních 
díl  nebo p íslušenství nevyhovujících technickým 
údaj m spole nosti Tenneco Marzocchi S.r.l., úprav, 
které spole nost Tenneco Marzocchi S.r.l. 
nedoporu ila nebo neschválila písemn , inností, jako 
je akrobacie, akrobatické skoky, jízda na zadním kole, 
závody, komer ní použití, závodní použití, použití p i 
horské cyklistice nebo v za ízeních BMX, použití na 
dráhách BMX a/nebo b žného opot ebení nebo 
opot ebení zp sobeného použitím systému odpružení 
a obecn  veškeré následné vady stran neshody 
následkem nedodržení pokyn  v návodu k výrobk m. 
Tato záruka se nevztahuje na položky a látky 
podléhající normálnímu opot ebení zp sobenému 
používáním, jako je olej, t snicí kroužky, prachová 
t sn ní a posuvná pouzdra, protože se nejedná 
o p vodní neshody. Vedle toho je tato záruka neplatná 
v p ípad , že se systém odpružení použije 
u p j ovaných jízdních kol. Tato záruka bude 
automaticky neplatná, pokud bude výrobní íslo 
systému odpružení zna ky Marzocchi upraveno, 
vymazáno, u in no ne itelným nebo s ním bude jinak 
manipulováno. Nakonec, tato záruka se nevztahuje na 
systémy odpružení zna ky Marzocchi z druhé ruky 
a v tomto p ípad  maloobchodník poskytne záruku pro 
výrobek z druhé ruky, bez odpov dnosti jakéhokoliv 
druhu, jak p ímé tak nep ímé, ze strany spole nosti 
Tenneco Marzocchi S.r.l. 
5.1.1.2 ÚZEMNÍ OMEZENÍ: Tato záruka se vztahuje 
na všechny výrobky zakoupené pouze v zemi EU 
(v etn  Švýcarska), s výjimkou výrobk  zakoupených 
v zemi EU, avšak používaných v USA, na n ž se 
vztahují ustanovení Záruky pro zbytek sv ta – v etn  
USA. N které zem  EU stanoví závazné p edpisy, 
které upravují záruku pro spot ební zboží. Pokud by 
tyto p edpisy byly v rozporu s podmínkami této záruky, 
mají p ednost národní závazné p edpisy. 
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VAROVÁNÍ! 
Montáž, údržbu a používání systému odpružení 
zna ky Marzocchi provád jte v naprostém souladu 
s pokyny v návodu k výrobk m. 
5.1.2 KUPUJÍCÍ: Tato záruka je poskytována 
spole ností Tenneco Marzocchi S.r.l. pouze 
p vodnímu kupujícímu systému odpružení zna ky 
Marzocchi a není rozší ena na žádné t etí strany. 
Práva p vodního kupujícího podle této záruky nelze 
postoupit. 
5.1.3 DOBA PLATNOSTI: Doba platnosti této záruky 
za íná datem koup  a trvá po dobu dvou (2) let od 
data p vodní koup . Pokud dosud neplatí dvouletá 
záruka, vym n né díly mají další záruku v délce šesti 
(6) m síc . 
5.1.4 POSTUP: V p ípad  vady, na niž se tato záruka 
vztahuje, se kupující musí obrátit výhradn  na 
autorizovaného prodejce spole nosti Tenneco 
Marzocchi, od n hož kupující výrobek zakoupil (nebo 
spole nost Tenneco Marzocchi USA). 
5.1.5 DALŠÍ PRÁVNÍ PROST EDKY: Záruka 
poskytnutá podle t chto podmínek bude respektovat 
a bude navíc ke každému uplatn ní zákonné záruky, 
které kone ný uživatel m že uskute nit u p íslušného 
prodejce, kde systém odpružení zakoupil, nebo 
každým práv m ze zákonné odpov dnosti za vady 
výrobku. 
5.1.6 NÁHRADA ŠKODY: Tato samostatná záruka 
nedává žádná práva na náhradu škody, je však 
omezena na právní prost edky uvedené v odstavci 5.1 
výše. Spole nosti Tenneco Marzocchi S.r.l. a Tenneco 
Marzocchi USA, Inc. výslovn  NEJSOU ODPOV DNÉ 
PODLE TÉTO ZÁRUKY ZA JAKOUKOLIV 
NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU 
SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU ODPRUŽENÍ 
ZNA KY MARZOCCHI. 
5.1.7 UPOZORN NÍ: Systém odpružení zna ky 
Marzocchi vždy namontujte, opravujte a používejte 
p esn  podle návodu k použití. 
5.1.8 PRÁVO PLATNÉ PRO EVROPSKOU ZÁRUKU: 
Každé spory vzniklé z této záruky budou ešeny podle 
zákon  státu Itálie. 
5.2 Záruka pro zbytek sv ta s výjimkou Evropy – 
v etn  USA 
Pokud u jakékoliv sou ásti systému odpružení bude 
zjišt na vada materiálu nebo provedení v dob  
platnosti této omezené dvouleté záruky („smlouvy“), 
bude vadná sou ást opravena nebo vym n na, podle 
volby spole nosti Tenneco Marzocchi S.r.l. bezplatn , 
do t iceti (30) dn  od jejího obdržení od 
autorizovaného prodejce spole nosti Tenneco 
Marzocchi nebo od spole nosti Tenneco Marzocchi 
USA, vyplacen , spolu s originálem maloobchodní 
faktury nebo jiným dokladem o datu koup . 
5.2.1 NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE: Tato 
záruka se nevztahuje na poškození následkem nehod, 
zm ny, zanedbání, špatného zacházení, poškozování, 
nesprávného použití, nedostatku p im ené nebo 
ádné údržby, nesprávné montáže, nesprávn  

provedených oprav, náhradních díl  nebo p íslušenství 
nevyhovujících technickým údaj m od spole nosti 
Tenneco Marzocchi S.r.l. v návodu k použití nebo na 

webové stránce www.marzocchi.com, úprav, které 
spole nost Tenneco Marzocchi S.r.l. nedoporu ila 
nebo neschválila písemn , inností, jako je akrobacie, 
skoky, akrobatická jízda, jízda na zadním kole, závody, 
komer ní použití, závodní použití, použití p i horské 
cyklistice nebo v za ízeních BMX, použití na dráhách 
BMX a/nebo b žného opot ebení nebo opot ebení 
zp sobeného použitím systému odpružení. Tato 
záruka se nevztahuje na položky podléhající b žnému 
opot ebení zp sobenému používáním systému 
odpružení, jako je nap íklad olej, olejová t sn ní, 
prachová t sn ní a pouzdra. Žádáme Vás proto, 
abyste zkontrolovali (nebo nechali zkontrolovat 
prodejcem) stav systému odpružení v okamžiku jeho 
koup , protože je to jediný okamžik, kdy bude možné 
takové sou ásti vym nit. Vedle toho je tato záruka 
neplatná v p ípad , že systém odpružení je použit 
u p j ovaných jízdních kol, pokud spole nost Tenneco 
Marzocchi S.r.l. nedala p edem písemn  souhlas 
s takovým použitím. Tato záruka také nezahrnuje 
výdaje spojené s p epravou systému odpružení zna ky 
Marzocchi k autorizovanému prodejci spole nosti 
Tenneco Marzocchi (nebo spole nosti Tenneco 
Marzocchi USA) nebo od n j, náklady práce na 
demontáži systému odpružení zna ky Marzocchi 
z jízdního kola nebo náhradu za nemožnost používání 
po dobu opravy systému odpružení zna ky Marzocchi. 
Tato záruka bude automaticky neplatná, pokud bude 
výrobní íslo systému odpružení zna ky Marzocchi 
upraveno, vymazáno, u in no ne itelným nebo s ním 
bude jinak manipulováno. Tato záruka bude 
automaticky neplatná, pokud kupující nedodrží 
všechny pokyny v návodu k použití a na webové 
stránce www.marzocchi.com. 

VAROVÁNÍ! 
Montáž, údržbu a používání systému odpružení 
zna ky Marzocchi provád jte v naprostém souladu 
s pokyny v návodu k výrobk m. 
5.2.2 KUPUJÍCÍ: Tato záruka je poskytována 
spole ností Tenneco Marzocchi S.r.l. pouze 
p vodnímu kupujícímu systému odpružení zna ky 
Marzocchi a není rozší ena na žádné t etí strany. 
Práva p vodního kupujícího podle této záruky nelze 
postoupit. 
5.2.3 DOBA PLATNOSTI: Doba platnosti této záruky 
za íná datem koup  a trvá po dobu dvou (2) let od 
data první koup . Pokud dosud neplatí dvouletá 
záruka, vym n né díly mají další záruku v délce šesti 
(6) m síc . 
5.2.4 POSTUP: V p ípad  vady, na niž se vztahuje 
tato záruka, se kupující musí obrátit na autorizovaného 
prodejce spole nosti Tenneco Marzocchi (nebo 
spole nost Tenneco Marzocchi USA). 
5.2.5 ÚPLNÁ SMLOUVA: Tato záruka nahrazuje 
všechny možné ústní nebo výslovné záruky, 
prohlášení nebo závazky, které byly p edtím p ípadn  
u in ny nebo p ijaty, a obsahuje úplnou smlouvu mezi 
stranami stran záruky na tento systém odpružení 
zna ky Marzocchi. Všechny možné záruky 
neobsažené v této záruce jsou výslovn  vylou eny. 
5.2.6 OMEZENÍ ZÁRUKY: Není-li v této záruce 
výslovn  stanoveno jinak, spole nosti Tenneco 
Marzocchi S.r.l. a Tenneco Marzocchi USA, Inc. 
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NEJSOU ZODPOV DNÉ ZA ŽÁDNOU NÁHODNOU 
NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU SPOJENOU 
S POUŽITÍM SYSTÉMU ODPRUŽENÍ ZNA KY 
MARZOCCHI NEBO REKLAMACI PODLE TÉTO 
SMLOUVY, A  JE REKLAMACE ZALOŽENA NA 
SMLOUV , OB ANSKÉM PRÁVU NEBO JINAK. 
Uvedená záru ní prohlášení jsou výhradní a místo 
všech dalších zákonných prost edk . N které státy 
nepovolují vylou ení nebo omezení náhodné nebo 
následné škody, tudíž je možné, že toto omezení nebo 
vylou ení se na Vás nevztahuje. 
5.2.7 ODMÍTNUTÍ: KAŽDÁ IMPLICITNÍ ZÁRUKA 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ Ú EL A VEŠKERÉ IMPLICITNÍ 
ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PR B HU JEDNÁNÍ, 
POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODU, PODLE P EDPISU 
NEBO JINAK, JSOU TÍMTO P ESN  OMEZENY NA 
PODMÍNKY TÉTO PÍSEMNÉ ZÁRUKY. Tato smlouva 
je jediným a výhradním právním prost edkem, který 
má kupující k dispozici, pokud jde o tuto koupi. 
V p ípad  údajného porušení záruky nebo podání 
žaloby ze strany kupujícího na základ  údajného 
zanedbání nebo jiného nepoctivého chování ze strany 
spole nosti Tenneco Marzocchi S.r.l. bude jediným 
a výhradním právním prost edkem kupujícího oprava 
nebo vým na vadných materiál , jak je uvedeno výše. 
Žádný prodejce a žádný jiný zástupce nebo 
zam stnanec spole nosti Tenneco Marzocchi S.r.l. 
není oprávn n tuto záruku upravit, rozší it nebo 
prodloužit. 
5.2.8 UPOZORN NÍ: Systém odpružení zna ky 
Marzocchi vždy namontujte, opravujte a používejte 
p esn  podle jeho návodu k použití. 
5.2.9 JINÁ PRÁVA: Tato záruka Vám poskytuje 
specifická zákonná práva a je možné, že máte také 
práva, která se mohou lišit stát od státu. 
5.2.10 PLATNÉ PRÁVO VE ZBYTKU SV TA: Každé 
spory vzniklé z této smlouvy nebo zp sobené použitím 
systému odpružení zna ky Marzocchi budou ešeny 
podle zákon  státu Kalifornie a budou rozhodnuty 
výhradn  soudy v Bologni v Itálii. 
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ZÁRU NÍ LIST 
 

  + na vidlice zakoupené prost ednictvím firmy Cyklo Bartoní ek s.r.o. se poskytuje záru ní doba 36 
m síc  
  + na vidlice namontované na kolech se poskytuje záru ní doba 24 m síc  
  + na t sn ní se vztahují placené servisní asové intervaly vým ny dle návodu 
  + životnost vidlice m že být kratší než je její záru ní doba 
  + záruka se vztahuje na vady vzniklé: 

- vadným materiálem 
- špatným zpracováním 
- špatnou kompletací vidlice 

  + záruka se nevztahuje na vady vzniklé: 
- b žným opot ebením 
- nesprávným výb rem modelu vidlice 
- nesprávnou montáží na kolo 
- zanedbanou i nesprávn  provád nou údržbou 
- neodbornou opravou nebo úpravou 
- použitím neoriginálních náhradních díl  
- p et žováním vidlice 
- jinde než na vidlici 

  + v prodloužené záru ní dob  má kupující nárok pouze na vým nu díl  
  + k vy ízení reklamace je t eba splnit všechny tyto podmínky, musí být : 

- dodán vypln ný záru ní list 
- dodán doklad o koupi vidlice 
- na vidlici p ítomno výrobní íslo 

  + záruku je nutno uplatnit u svého prodejce, nebo p ímo v servisním centru pro záru ních opravy 
 
 
 
 
Typ vidlice: …………………………………………    Výrobní íslo: …………………………………………
                          Razítko a podpis VOC:                                               Razítko a podpis MOC: 

 

 
 

 

 
 

 

Datum prodeje VOC:.........................................      Datum prodeje MOC: ...........................................
 

 
Jméno  majitele:.................................................     Telefon na majitele:...............................................
                                                                                           ( pro rychlejší jednání v p ípad  poruchy) 
 

Provedené záru ní opravu budou zazanamenány na poslední stránce.   
 
Výhradní dovozce a zárou ní servisní centrum vidlic a tlumi  Marzocchi: 
Cyklo Bartoní ek s.r.o., Skladová 20, Plze , 326 00, Tel: 377 240 501 


