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VAROVÁNÍ!
Úplnou verzi návodu k použití si mĤžete stáhnout z internetu na stránce www.marzocchi.com.
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I. POUŽITÍ TOHOTO NÁVODU
I.I Všeobecná upozornční
VAROVÁNÍ!
Texty, pĜed nimiž je uveden tento symbol, obsahují
informace, pokyny nebo postupy, které pĜi
nedodržení mohou mít za následek poškození nebo
nesprávnou funkci odpružení, škody na životním
prostĜedí, nehody, úrazy nebo smrt.

PAMATUJTE
Texty, pĜed nimiž je uveden tento symbol, obsahují
informace nebo postupy doporuþené spoleþností
Tenneco Marzocchi pro optimální používání odpružení.

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

VAROVÁNÍ!
Nesprávná volba odpružení pro rám by mohla
zpĤsobit nesprávnou funkci odpružení s následkem
ztráty kontroly nad jízdním kolem a pĜípadnČ vážný
úraz nebo smrt jezdce.
VezmČte prosím na vČdomí, že v celém tomto návodu je
zmiĖováno, že by mohlo dojít k „nehodám“. Nehoda by
mohla mít za následek ztrátu kontroly nad jízdním kolem,
poškození jízdního kola nebo jeho souþástí, a co je
dĤležitČjší, zpĤsobit, že Vy nebo okolostojící utrpí vážný
úraz nebo smrt.
VezmČte prosím na vČdomí, že montáž, údržba a oprava
systému odpružení vyžadují specializované znalosti,
nástroje a zkušenosti. Obecná mechanická zpĤsobilost
nemusí být pro správnou montáž, údržbu nebo opravu
systému odpružení dostaþující. Montáž a údržba
systému odpružení musejí být provádČny pouze
autorizovaným servisním centrem pro znaþku Marzocchi.
Nesprávná montáž, údržba nebo oprava mohou vést
k nehodám s následkem úrazu nebo smrti.
Další informace naleznete na webové stránce
www.marzocchi.com, pĜípadnČ se obraĢte na nejbližší
servisní centrum pro znaþku Marzocchi. Seznam
servisních center lze nalézt na naší webové stránce.

I.II Všeobecná doporuÿení týkající se bezpeÿnosti
Nikdy neprovádČjte jakékoliv úpravy na jakékoliv souþásti
systému odpružení. Souþásti systému odpružení znaþky
Marzocchi
jsou
konstruovány
jako
samostatný
integrovaný systém. Aby nedošlo ke zhoršením
z hlediska bezpeþnosti, provozních vlastností, životnosti
a funkce, používejte pro výmČnu pouze originální
souþásti znaþky Marzocchi.
Je nezbytné nauþit se, jak s jízdním kolem jezdit bez
pĜekroþení individuálních schopností. Vždy používejte
Ĝádné bezpeþnostní vybavení a ovČĜte, zda je veškeré
Vaše jezdecké vybavení vynikajícím stavu.
Pokud jízdní kolo narazí na nadzemní objekt, jako jsou
garáže, mosty, vČtve stromĤ nebo jiné pĜekážky, zatímco
je pĜipevnČno na držáku na jízdní kola, a to jakoukoliv
rychlostí, mĤže dojít k poškození odpružení.

Odpružení vždy zkontrolujte, a pokud má jakékoliv
deformace, praskliny, známky po nárazu, známky po
namáhání nebo ohnuté þásti, aĢ jsou jakkoliv nepatrné, je
nutné nechat odpružení zkontrolovat autorizovaným
servisním centrem pro znaþku Marzocchi.
Systém odpružení bude þasem vykazovat známky
opotĜebení.
Nechávejte
jízdní
kolo
pravidelnČ
zkontrolovat z hlediska únikĤ oleje, prasklin, otluþení
nebo jiných známek opotĜebení autorizovaným servisním
centrem pro znaþku Marzocchi.
PĜi používání držáku na jízdní kola (nosiþe na stĜeše
vozidla nebo držáku na zadním závČsu) nezapomeĖte pĜi
pĜipevĖování nebo snímání jízdního kola úplnČ povolit
rychle uvolnitelnou upevĖovací souþást na držáku. Dále
pĜi pĜipevĖování jízdního kola k držáku na jízdní kola
nebo pĜi jeho snímání z nČj vždy jízdní kolo udržujte ve
svislé poloze. Neúplné povolení rychle uvolnitelné
upevĖovací souþásti nebo naklonČní pĜi upevĖování
jízdního kola na držák nebo pĜi jeho snímání z nČj by
mohlo mít za následek poškrábání, ohnutí, pĜípadnČ
zpĤsobit na systému odpružení jiná poškození.
Nauþte se místní zákony a pĜedpisy pro jízdní kola
a dodržujte je a pĜi jízdČ se Ĝićte všemi dopravními
signály, znaþkami a zákony.
Vždy noste ĜádnČ padnoucí a pĜipevnČnou cyklistickou
pĜilbu, která byla homologována podle ANSI, SNELL
nebo CE, a každé další ochranné vybavení nutné pro
Váš styl jízdy.
PĜi jízdČ za mokra pamatujte na to, že brzdná síla brzd je
velice snížena a že je znaþnČ snížena pĜilnavost
pneumatik k zemi, což ztČžuje ovládání a brzdČní
jízdního kola. PĜi jízdČ s jízdním kolem za mokra je
zapotĜebí zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k nehodČ.
Vyhýbejte se jízdČ v noci, protože pro jedoucí vozidla je
obtížnČjší Vás vidČt a pro Vás je obtížnČjší vidČt
pĜekážky v terénu. Pokud jedete v noci nebo za
podmínek špatné viditelnosti, vybavte své jízdní kolo
pĜedním a zadním svČtlem a používejte je. Noste odČv,
který je pĜiléhavý a který Vás zviditelĖuje pro jedoucí
vozidla, napĜíklad v neonových, fluorescenþních nebo
jiných svČtlých barvách.
PeþlivČ si pĜeþtČte všechny poskytnuté pokyny
a varování a dodržujte je.

I.III Pĝed každou jízdou
VAROVÁNÍ!
NejezdČte s jízdním kolem, pokud úspČšnČ neprošlo
touto zkouškou provádČnou pĜed jízdou.
Zkontrolujte odpružení z hlediska únikĤ nebo jiných stop
oleje, které svČdþí o problému s odpružením. ObraĢte
jízdní kolo vzhĤru nohama a zkontrolujte všechna místa,
jako je napĜíklad spodní strana korunky, zda na nich není
známka úniku oleje.
OvČĜte, zda jsou všechny souþásti odpružení a kola,
vþetnČ brzd, pedálĤ, rukojetí, Ĝídítek, rámu a sedlového
systému, v optimálním stavu a vhodné pro použití.
OvČĜte, zda nejsou žádné souþásti systému odpružení
nebo jízdního kola ohnuty, zdeformovány nebo jinak
poškozeny.
Zkontrolujte, zda jsou všechny rychle uvolnitelné
upevĖovací souþásti, matice a šrouby ĜádnČ upevnČny.
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Nechejte jízdní kolo, aby se odrazilo od zemČ, a pĜitom
poslouchejte a hledejte cokoliv, co mĤže být uvolnČné.
OvČĜte, zda jsou kola dokonale vyrovnána. Otáþejte koly
a zkontrolujte, zda neházejí nahoru a dolĤ nebo ze strany
na stranu a zda se pĜi otáþení nedostávají do kontaktu
s rameny odpružení nebo tĜecími segmenty.
OvČĜte, zda jsou všechny kabely a jiné souþásti
brzdového systému na svém správném místČ, ĜádnČ
seĜízené, a zda brzdový systém správnČ funguje.
OvČĜte, zda jsou pneumatiky nahuštČny na správný tlak
a zda na bČhounu nebo boþnici pneumatiky není žádné
poškození.
Zkontrolujte, zda jsou všechny reflektory þisté, rovnČ
a pevnČ namontované.

II. POKYNY K PĜEDEPSANÉMU POUŽITÍ
II.I Zvolte správný styl jízdy
Odpružení znaþky Marzocchi patĜí mezi nejtrvanlivČjší
a technologicky nejvyspČlejší systémy odpružení, které
jsou dnes na trhu. Žádné odpružení však neodolá
nesprávnému použití, špatnému zacházení nebo
nevhodnému použití, které mĤže po krátké dobČ zpĤsobit
selhání odpružení tehdy, kdy to nejménČ oþekáváte. Je
zásadní, abyste vybrali a používali systém odpružení,
který je vhodný pro styl jízdy, a abyste jej používali
správnČ.
Odpružení, které je vhodné pro Váš styl jízdy, vyberte
podle tabulky „Tabulka pĜedepsaného použití“ (tabulka 1,
strana 2). Pokud pĜi výbČru správného odpružení
potĜebujete pomoc, navštivte maloobchodníka se
znaþkou Marzocchi nebo se obraĢte pĜímo na spoleþnost
Marzocchi.

II.II Identifikace zamýšleného použití
Trekking / Cross Country: Jízda po kopcovitých
cestách, kde se lze setkat s hrboly a menšími
pĜekážkami, jako jsou kameny, koĜeny nebo
prohlubeniny. Jízda stylu Trekking / Cross Country
nezahrnuje skoky nebo „pády“ (sjíždČní z kamenĤ,
padlých stromĤ nebo vyþnívajících skalisek) z jakékoliv
výšky. Tyto vidlice musejí být použity s pneumatikami
výslovnČ urþenými pro jízdu stylu Trekking / Cross
Country a kotouþovými, þelisĢovými ráfkovými nebo
lineárními táhlovými brzdami. Musíte pouze pĜipevnit
pĜípadná dynama a držáky na urþená montážní místa
pĜipravená na vidlích.
Cross Country / All Mountain: Tento styl jízdy je pro
zkušené jezdce stylu Cross Country a zahrnuje stĜednČ
strmé svahy a stĜednČ velké pĜekážky. Vidlice pro styl
Cross Country / All Mountain musejí být použity pouze
s þelisĢovými ráfkovými nebo lineárními táhlovými
brzdami nebo s kotouþovými brzdami a tČmi rámy, koly
a jinými souþástmi, které jsou pro tento styl jízdy
výslovnČ urþeny. Brzdy musejí být pĜipevnČny na urþená
montážní místa pĜipravená na vidlici. PĜi pĜipevĖování
jakéhokoliv vybavení nikdy na vidlici neprovádČjte žádné
úpravy.
All Mountain / Freeride: Tento styl jízdy je pro zkušené
jezdce a zahrnuje strmé svahy pro smČlé jezdce, velké
pĜekážky a stĜední skoky. Vidlice pro styl Freeride musejí
být použity pouze s kotouþovými brzdami a tČmi rámy,
koly a jinými souþástmi, které jsou pro tento styl jízdy

výslovnČ urþeny. Kotouþové brzdy musejí být pĜipevnČny
na urþená montážní místa pĜipravená na vidlici. PĜi
pĜipevĖování jakéhokoliv vybavení nikdy na vidlici
neprovádČjte žádné úpravy.
4X / Dirt Jumper: Tento styl jízdy typu BMX nebo
motocross je pouze pro nejzkušenČjší jezdce a zahrnuje
skoky z jedné hromady zemČ na druhou. Zahrnuje také
pĜejíždČní a objíždČní „mČstských pĜekážek“, napĜíklad
vytvoĜených þlovČkem, pĜípadnČ jiných betonových
útvarĤ, konstrukcí, nebo závody na dráze sestávající ze
skokĤ z hromad zemČ, které jezdec musí zdolávat skoky
nebo otáþením v plné rychlosti. Tyto vidlice se musejí
používat pouze s kotouþovými brzdami a tČmi rámy, koly
a jinými souþástmi, které jsou pro tento styl jízdy
výslovnČ urþeny. Kotouþové brzdy musejí být pĜipevnČny
k urþeným montážním bodĤm pĜipraveným na vidlici. PĜi
pĜipevĖování jakéhokoliv vybavení nikdy na vidlici
neprovádČjte žádné úpravy.
Extreme Freeride / Downhill: Tato disciplína je pouze
pro profesionální nebo velice zkušené jezdce. Zahrnuje
relativnČ vysoké skoky nebo „pády“ a zdolávání vČtších
pĜekážek, jako jsou balvany, padlé stromy nebo díry.
Tyto vidlice se musejí používat pouze s kotouþovými
brzdami a tČmi rámy, koly a jinými souþástmi, které jsou
pro tento styl jízdy výslovnČ urþeny. Kotouþové brzdy
musejí být pĜipevnČny k urþeným montážním bodĤm
pĜipraveným na vidlici. PĜi pĜipevĖování jakéhokoliv
vybavení nikdy na vidlici neprovádČjte žádné úpravy.

VAROVÁNÍ!
Nesprávné pĜekonávání pĜekážek na dráze nebo
nesprávné dopady po skoku nebo pádu by mohly
zpĤsobit selhání odpružení s následkem ztráty
kontroly nad jízdním kolem, vážného zranČní nebo
smrti Ĝidiþe.
Nauþte se, jak správnČ projíždČt kolem pĜekážek na
dráze. PĜímé nárazy na pĜekážky, jako jsou kameny,
stromy nebo díry, pĤsobí na odpružení silami, pro jejichž
tlumení nebylo zkonstruováno.
Skoky nebo pády je nutno provádČt pouze tehdy, když je
k dispozici pĜechodové místo nebo svah, které jízdnímu
kolu pomohou tlumit nárazové síly vytváĜené pĜi dopadu
tím, že se obČ kola dostanou hladce do kontaktu
s pĜechodovým místem nebo svahem souþasnČ. Každý
jiný zpĤsob dopadu je nebezpeþný, protože by mohl mít
za následek nehody nebo poškození souþástí.
OvČĜte si, zda jsou strmost a délka pĜechodového místa
nebo svahu vhodné pro výšku, z níž chcete skoþit nebo
padat, a zda jste k jejich provedení dostateþnČ zkušení.
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1. ÚVOD
1.1 Smluvené znaþení
1.1.1 SmČry vidlice

Obrázek 1 – Smluvené smČry vidlice
Legenda k obrázku: right = doprava, left = doleva, front =
dopĜedu, back = dozadu, top = nahoru, bottom = dolĤ

1.1.2 Hlavní díly vidlice
1. trubka Ĝízení, 2. horní korunka, 3. dolní korunka,
4. trubka sloupku, 5. úchyt brzdy, 6. monolit, 7. úchyt,
8. držák kotouþové brzdy.
2 TECHNICKÉ INFORMACE
2.1 Pružinový systém
UvnitĜ vidlic znaþky MARZOCCHI se nacházejí vinuté
pružiny, pĜípadnČ vzduchové, použité jako mechanismus
odpružení.
2.2 Tlumicí systém
Zatížení tlumením, které vzniká bČhem stlaþení a návratu
ramen vidlice, lze seĜídit tyþemi þerpadel hydraulických
ventilĤ nebo speciálními patronami.

VAROVÁNÍ!
PĜi jízdČ po svahu NIKDY nepoužívejte polohu pro
blokování stlaþení, protože pĜi nárazu na pĜekážky
nebude vidlice správnČ reagovat a mĤže to mít za
následek ztrátu kontroly nad jízdním kolem, nehodu,
úraz nebo smrt.
TST MICRO (Volba terénu se seĜizovacím prvkem)
TST Micro je nejskvČlejším vývojovým stupnČm
hydraulických systémĤ s uzavĜenou patronou TST.
ýerveným otoþným knoflíkem nainstalovaným na dolní
þásti ramena vidlice se seĜizuje propružení. Horním
otoþným knoflíkem þerné barvy se nastavuje
mikrosystém pro seĜízení stlaþení. MikroseĜízením
(zlatým otoþným knoflíkem na horní þásti ramena vidlice)
se nastavuje provozní mez stlaþení pĜizpĤsobením
chování systému odpružení typu terénu. Blokování se
aktivuje otoþením zlatého otoþného knoflíku nadoraz do
uzavĜené polohy, potom pĜesunutím þervené páþky.

U nČkterých modelĤ lze systém TST ovládat dálkovým
ovládáním na Ĝídítkách.
TST2 (2polohová volba terénu)
TST2 je základní verze systémĤ TST: dolní otoþný
knoflík þervené barvy umožĖuje seĜízení propružení.
Horním otoþným knoflíkem þerné barvy se nastavuje
blokování, þímž se zajišĢuje pĜíjemná jízda na každém
terénu. U nČkterých modelĤ lze blokování ovládat
dálkovým ovládáním na Ĝídítkách. Doporuþujeme pro
použití pouze pĜi stoupání do kopce.
Tlumiþ LR
Dolní otoþný knoflík þervené barvy umožĖuje seĜízení
propružení. Horním otoþným knoflíkem þerné barvy se
nastavuje blokování, þímž se zajišĢuje pĜíjemná jízda na
každém terénu. U nČkterých modelĤ lze blokování
ovládat dálkovým ovládáním na Ĝídítkách. Doporuþujeme
pro použití pouze pĜi stoupání do kopce.
RLO (Blokování propružení)
Dolní otoþný knoflík umožĖuje seĜízení propružení.
Horním otoþným knoflíkem þerné barvy se nastavuje
blokování, þímž se zajišĢuje pĜíjemná jízda na každém
terénu. U nČkterých modelĤ lze blokování ovládat
dálkovým ovládáním na Ĝídítkách. Doporuþujeme pro
použití pouze pĜi stoupání do kopce.
Horním otoþným knoflíkem þerné barvy se nastavuje
blokování, þímž se zajišĢuje pĜíjemná jízda na každém
terénu. U nČkterých modelĤ lze blokování ovládat
dálkovým ovládáním na Ĝídítkách.Použití pouze pĜi
stoupání do kopce.
RC3 (Patrona pro propružení/stlaþení 3. generace –
otevĜená lázeĖ)
Jedná se o pĜední technologii otevĜené láznČ od
spoleþnosti Marzocchi. Tlumicí systém RC3 zajišĢuje
maximální volnost pĜi seĜízení pro volný a výkonový
zpĤsob jízdy. Regulaci propružení lze seĜídit pomocí
otoþného knoflíku þervené barvy na horní þásti vidlice.
Systém umožĖuje ovládání zlatého otoþného knoflíku pro
seĜízení stlaþení, který je nainstalován v dolní þásti
ramena vidlice.
RC3 EVO
Jedná se o nejvyspČlejší systém s otevĜenou lázní
znaþky Marzocchi. Patrona RC3 EVO umožĖuje
maximální volnost pĜi nastavení. KromČ vnČjšího prvku
pro seĜízení propružení (þervený otoþný knoflík nahoĜe)
a pomalého stlaþování (zlatý otoþný knoflík dole) je
možné k dosažení požadovaného nastavení stlaþení
nainstalovat rĤzné sady podložek.
RV (Ventil tlumiþe – otevĜená lázeĖ)
Prvek þerpadla RV (ventil tlumiþe) je vývojovým stupnČm
osvČdþeného systému s otevĜenou lázní SSVF. Systém
reguluje rychlost propružení. Pokud správnČ seĜídíte
otoþný knoflík þervené barvy na dolní þásti ramena
vidlice, mĤžete kolo udržet v kontaktu se zemí za
každých jízdních podmínek.
IRA (VnitĜní prvek pro seĜízení propružení – otevĜená
lázeĖ)
Systém IRA (vnitĜního seĜízení propružení), který je
podobný systému RV, reguluje rychlost propružení
a udržuje kolo v kontaktu se zemí za každých jízdních
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podmínek. SeĜizovací prvek je nainstalován uvnitĜ
patrony a propružení lze nastavit s použitím speciálního
seĜizovacího klíþe.
R (Patrona pro propružení)
Patrona R je patrona poþáteþní úrovnČ k seĜízení
propružení otoþným knoflíkem þerné barvy na horní þásti
vidlice.
Tlumiþ R
Systém tlumiþe R k seĜízení propružení otoþným
knoflíkem þervené barvy na dolní þásti vidlice.
Pevné tlumení
Patrona pro pevné tlumení umožĖuje hydraulickou
regulaci propružení a je nastavena spoleþností
Marzocchi.
CV (Ventil pro stlaþení – otevĜená lázeĖ)
Prvek þerpadla CV je vývojovým stupnČm osvČdþených
systémĤ s otevĜenou lázní SSVF. Systém reguluje
stlaþení. Stlaþení se seĜizuje zlatým otoþným knoflíkem
nainstalovaným v dolní þásti ramena vidlice.
VA (Prvek pro seĜízení množství – otevĜená lázeĖ)
Pomocí seĜizovacího prvku VA mĤže každý jezdec seĜídit
množství vzduchu uvnitĜ vidlice jednoduše otoþením
otoþného knoflíku VA. ZmČna množství uvnitĜ vidlice je
stejná jako skuteþná úprava hladin oleje. Jednoduchým
otoþením seĜizovacího prvku chromové barvy mĤžete
upravit množství vzduchu a dosáhnout tak rĤzné
progresivity odpovídající zmČnČ množství oleje uvnitĜ.
2.3 Mazání a chlazení
U vidlic lze použít rĤzné techniky mazání a chlazení.
V systémech s otevĜenou lázní plní olej uvnitĜ ramena
vidlice kromČ toho, že je základním prvkem pro
hydraulické ovládání, všechny potĜeby chlazení a mazání
pro vnitĜní posuvné díly. Mimoto, pokud se objem oleje
liší v rámci doporuþených rozsahĤ, pĜedstavuje další
nastavovaný prvek, umožĖující tak úpravu progresivity
systému odpružení. V porovnání se systémy vybavenými
uzavĜenými patronami umožĖuje systém s otevĜenou
lázní snížení množství úkonĤ mazání posuvných dílĤ.
Systém s otevĜenou lázní zajišĢuje vynikající mazání již
od prvního „dosednutí“ vidlice, jakož i pĜi každém použití
a za každých povČtrnostních podmínek.
V systémech vybavených uzavĜenou patronou se pro
mazání vnitĜních posuvných dílĤ používá speciální tuk
nebo olej. Výše uvedené mazivo nefunguje jako další
nastavovaný prvek, musejí se proto peþlivČ dodržovat
pĜedem stanovené hladiny.
Nejlepšího mazání vnitĜních dílĤ je dosaženo bČhem
používání, kdy napČtí a dosedání vidlice umožĖují
v dĤsledku „chvČní“ stoupání oleje ze dna ramena vidlice
až k pouzdrĤm, která maže.
2.4 Posuvná pouzdra a olejová tČsnČní
Vedení trubek sloupkĤ uvnitĜ posuvných þástí je tvoĜeno
dvČma pouzdry s povrchem z materiálu Teflon®, s velmi
nízkým statickým tĜením.
U modelĤ 44, 55, 66, 888, Corsa, Marathon a 4X byl
obecnČ známý hladký chod modelĤ Bomber pĜekonán
díky použití novČ zkonstruovaných pouzder a tČsnČní
nabízejících souþinitel tĜení o 30 % nižší, jakož i v þase
konstantním provozním vlastnostem, což umožĖuje
optimální kombinaci ramen vidlice a posuvných þástí.

Nová pouzdra mají drážky napomáhající výstupu oleje
nahoru a zlepšující mazání, þímž zajišĢují nesrovnatelnČ
hladký chod. Na horním konci monolitu je skupina
tČsnČní zamezující únikĤm oleje, jakož i pĜístupu
zneþisĢujících látek do maziva a do hydraulických patron.
V modelech 44, 55, 66, 888, Corsa, Marathon a 4X
a v tČsnicí skupinČ je nainstalován speciální pČnový
kroužek umožĖující hladší chod, pokud je pravidelnČ
mazán.
3 MONTÁŽ
3.1 Montáž na rám
Vidlice je dodávána s trubkou Ĝízení 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
zpĤsobilost nemusí být pro správnou montáž
systému odpružení dostaþující. Systém odpružení si
nechejte namontovat pouze v autorizovaném centru
pro odpružení znaþky Marzocchi. Nesprávná montáž
mĤže mít za následek selhání systému odpružení
znaþky Marzocchi, nehodu, úraz nebo smrt.
Pro bezpeþnost jezdce jsou zvláštČ kritickými faktory
pĜesah válce na základnČ a vĤle mezi válcem a rámem.
Z tohoto dĤvodu musejí být údržba a montáž provádČny
výhradnČ v autorizovaných centrech technické pomoci,
která mají vhodné vybavení a specifické znalosti.

VAROVÁNÍ!
Na všech vidlicích znaþky Marzocchi s dvČma
korunkami je dolní korunka ke sloupkĤm pĜipevnČna
s použitím šroubĤ. V tomto pĜípadČ dbejte pĜi
montáži na následující opatĜení.
V pĜípadČ, že na sloupcích jsou místa s nadmČrným
prĤmČrem, lze pĜipevnČní korunek provést pouze na
vystínovaném místČ zobrazeném na obrázku 2A.
V pĜípadČ, že na sloupcích jsou orientaþní rysky, musí
být dolní þást dolní korunky umístČna nad rysku MIN
a nejvýše 7 mm nad referenþní rysku.
Když je vidlice na konci zdvihu, musí být vzdálenost mezi
nahuštČnou pneumatikou a dolní þástí dolní korunky
alespoĖ 4 mm.
Na vidlicích s dvČma korunkami musí být maximální
délka trubky Ĝízení mezi dvČma korunkami (viz obrázek
2B) menší než hodnoty (H) uvedené v tabulce 1.

POZNÁMKA
PĜed použitím musí být odstranČn ochranný film, který
chrání nálepky.
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VAROVÁNÍ!
PĜed montáží brzdového systému Post Mount
zkontrolujte, zda byl z tĜmenu brzdy odstranČn
ochranný film.

VAROVÁNÍ!
Závit upevĖovacího šroubu tĜmenu kotouþové brzdy
musí být zašroubován alespoĖ o 10 mm na podpČĜe
brzdy na monolitu vidlice. OvČĜte, zda upevĖovací
šrouby nejsou poškozeny a zda jsou utaženy klíþem
s mČĜením krouticího momentu podle technických
údajĤ od výrobce brzdového systému. V každém
pĜípadČ je utáhnČte utahovacím momentem max.
10 Nm.
Obrázek 2 – Montáž vidlic s dvČma korunkami na rám: (2A)
pĜipevnČní korunek, (2B) maximální délka trubky Ĝízení mezi
korunkami

Model
888 (kromČ 888 RV)
888 RV

Max. délka mezi korunkami (H)
160 mm (180 mm s vysokou
horní korunkou (volitelnou))
158 mm

MONTÁŽ SYSTÉMU BRZDY TYPU V – PěESTAVITELNÁ
MONTÁŽ

MONTÁŽ SYSTÉMU BRZDY TYPU V – PEVNÁ MONTÁŽ

Tabulka 1 – Maximální délka trubky Ĝízení 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
zpĤsobilost nemusí být pro správnou montáž
brzdového systému dostaþující. Brzdový systém si
nechejte
namontovat
pouze
v autorizovaném
servisním centru pro znaþku Marzocchi. Nesprávná
montáž systému kotouþové brzdy mĤže vést
k nadmČrnému namáhání držákĤ tĜmenu, což mĤže
zpĤsobit jejich prasknutí s následkem ztráty kontroly
nad jízdním kolem, nehody, úrazu nebo smrti. OvČĜte,
zda montáž brzdového systému byla provedena
rovnČž pĜesnČ podle pokynĤ poskytnutých výrobcem
brzdového systému.

MONTÁŽ SYSTÉMU KOTOUýOVÉ BRZDY – XC MEZIN.
NORMA

MONTÁŽ SYSTÉMU KOTOUýOVÉ BRZDY – POST
MOUNT

Používejte pouze ty brzdové systémy, které vyhovují
specifikacím vidlic, pĜiþemž vezmČte v úvahu obsah
souhrnných tabulek uvedených v tomto návodu.

VAROVÁNÍ!
Na závit na šroubech je nanesen speciální prostĜedek
na pojištČní závitĤ (viz 2A, 2B v tabulce 2). Šrouby,
které se našroubují a pozdČji vyšroubují, tuto úpravu
na pojištČní závitĤ ztrácejí, proto je již nikdy nelze
znovu použít.

VAROVÁNÍ!
PĜed každou jízdou se pĜesvČdþte, zda je brzdové
lanko systému kotouþové brzdy správnČ pĜipevnČno
ke správnému místu (viz 2E, 2F, 2G a 2H v tabulce 2).

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

MONTÁŽ OPċR KRYTU SYSTÉMU KOTOUýOVÉ BRZDY
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Po montáži musíte ovČĜit, zda vzdálenost mezi
nahuštČnou pneumatikou a dolní þástí dolní korunky je
pĜi úplném stlaþení ramen vidlice alespoĖ þtyĜi (4) mm.
PĜed každým použitím musíte ovČĜit, zda:
• pneumatika se volnČ otáþí;

Model

TXC

22
44 TST2,
44 RLO (verze
Drop Out
Standard)
CORSA,
MARATHON
44 Micro TI,
44 RC3 Titan
44 29” Micro Ti,
44 29” TST2
44 TST2,
44 RLO (verze
QR15)
4X, 55, DIRT
JUMPER
66, 888 (888
RV)
888 RV, DJ
COMP, Z1

Montáž
Montáž systému Max. rozmČr
1
systému kotouþové brzdy kotouþe
brzdy typu
V
Pevná
XC MEZIN.
montáž (viz
NORMA 6” +
160 mm
obrázek
BUBNOVÁ brzda
2B)
(viz obrázek 2C)
Post Mount 6” (viz
185 mm
PĜestaviteln obrázek 2D/2E)
á montáž
(viz
Post
Mount
6”
(viz
obrázek
203 mm
2–3
obrázek 2D/2E)
2A)

DJ COMP

NE

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

203 mm

Post Mount 6” (viz
obrázek 2D/2F)

203 mm

Post Mount 6” (viz
obrázek 2D/2G)
Post Mount 8” (viz
obrázek 2D/2G)
Post Mount 6” (viz
obrázek 2D/2H)
MEZIN. NORMA
6” (viz obrázek
2C/2H)

185 mm

• pneumatika se nedostává do jakéhokoliv kontaktu
s obloukem brzdy nebo systémem brzdy typu V.
3.4 Systém pĜipevnČní osy kola
Systém pro pĜipevnČní osy kola k posuvným þástem
vidlice mĤže být standardní, který využívá standardních
vyspČlých úchytĤ, nebo má osu s prĤchozí dírou
o prĤmČru 20 mm nebo s rychle uvolnitelnou osou QR.
Vidlice, které jsou vyrobeny pro intenzivnČjší používání,
jsou vybaveny systémem pro upevnČní kola, který
pochází z aplikace v motokrosu a používá osu 20 mm.
Nový systém QR umožĖuje spojení pevnosti a snadné
montáže.
SYSTÉM PRO PěIPEVNċNÍ OSY KOLA SE
STANDARDNÍMI ÚCHYTY

CORSA, MARATHON, 44, 22, DIRT JUMPER, DJ COMP,
TXC
SYSTÉM PRO PěIPEVNċNÍ OSY KOLA S OSOU
S PRģCHOZÍ DÍROU O PRģMċRU 20 MM

203 mm

203 mm
229 mm
203 mm

4X, DIRT
JUMPER, DJ
COMP, Z1

888 RV

888 (KROMċ 888
RV)

SYSTÉM PRO PěIPEVNċNÍ OSY KOLA S RYCHLE
UVOLNITELNOU OSOU QR20

203 mm

Tabulka 2 – Montáž brzdového systému
1

Montáž je možná pouze tehdy, pokud výrobce brzdového
systému dodal speciální nástavec.
Osy brzdy typu V nejsou souþástí dodávky (kód pĜíslušenství:
850996/C).
3
Vidlice výrobce základního zaĜízení nelze vybavit držákem
brzdy typu V.
2

55, 66
SYSTÉM PRO PěIPEVNċNÍ OSY KOLA S RYCHLE
UVOLNITELNOU OSOU QR15

3.3 Montáž kola
Model
22
CORSA, MARATHON
44
4X, DIRT JUMPER, DJ COMP, Z1
55, 66, 888
TXC
44 29”
Tabulka 3 – Maximální rozmČr pneumatiky

Max. rozmČr
pneumatiky
2,2” x 26”
2,3” x 26”
2,4” x 26”
2,6” x 26”
2,8” x 26”
2,0” x 28”
2,4” x 29”

44, 44 29”
Tabulka 4 – Systémy pro pĜipevnČní kola

3.4.1 Montáž kola na vidlici
systémem pĜipevnČní
CORSA
DIRT
JUMPER

MARATHON
DJ COMP

44
TXC

se

standardním
22
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Kolo namontujte podle návodu od výrobce kola. Pro
správnou funkci vidlice po montáži kola bude zapotĜebí:
• Zkontrolovat vyrovnání vidlice s kolem tak, že se
vidlice nČkolikrát úplnČ stlaþí. Kolo se nesmí dostat do
kontaktu s žádnou þástí vidlice, ani se dostat do její
blízkosti.
• Zvednout pĜední þást jízdního kola, nČkolikrát otoþit
kolem a ovČĜit správnost vyrovnání a mezery
u kotouþové brzdy nebo tĜecích segmentĤ 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 prĤchozí
dírou o prĤmČru 20 mm
4X

DIRT
JUMPER

DJ COMP

Z1

Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte
pĜi montáži kola níže uvedené pokyny:
• DoprostĜed každé vidlice umístČte kolo.
• Vyrovnejte stĜed kola podle každé pĜíchytky osy kola
(viz 3A na obrázku 3).
• Do pĜíchytky osy kola na pravé vidlici, kola a pĜíchytky
osy kola na levé vidlici zasuĖte osu (viz 3A na
obrázku 3).
• S použitím Allenova klíþe 6 mm utáhnČte osu na
požadovaný utahovací moment (15±1 Nm) ke
krytkám osy (viz 3B na obrázku 3).

Obrázek 3 – Montáž kola na vidlici ø 32 s osou s prĤchozí
dírou o prĤmČru 20 mm

• Zkontrolujte správnost vyrovnání vidlice a kola. To
provedete tak, že nejprve nČkolikrát úplnČ stlaþíte
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou
þástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom
zvednČte pĜední þást jízdního kola, nČkolikrát otoþte
kolem a ovČĜte správnost vyrovnání s kotouþovou
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani
nahoru a dolĤ. Správné údaje naleznete v návodu
k použití k brzdovému systému.

3.4.3 Montáž kola na vidlici ø 35 / ø 38 s osou
s prĤchozí dírou o prĤmČru 20 mm

• S použitím Allenova klíþe 4 mm utáhnČte šroub
umístČný na každé pĜíchytce osy kola na požadovaný
utahovací moment (6±1 Nm), (viz 3C na obrázku 3).

888

Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte
pĜi montáži kola níže uvedené pokyny:
• DoprostĜed každé vidlice umístČte kolo.
• Vyrovnejte stĜed kola podle každé pĜíchytky osy kola
(viz 4A na obrázku 4).
• Do pĜíchytky osy kola na pravé vidlici a do kola
zasuĖte osu, potom ji zašroubujte do pĜíchytky osy
kola na levé vidlici (viz 4A na obrázku 4).
• S použitím Allenova klíþe 6 mm utáhnČte 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 nČkolikrát úplnČ stlaþíte
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou
þástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom
zvednČte pĜední þást jízdního kola, nČkolikrát otoþte
kolem a ovČĜte správnost vyrovnání s kotouþovou
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani
nahoru a dolĤ. Správné údaje naleznete v návodu
k použití k brzdovému systému.
• S použitím Allenova klíþe 4 mm utáhnČte šrouby
umístČné na každé pĜíchytce osy kola na potĜebný
utahovací moment (6±1 Nm), v poĜadí “1, 2, 1” (viz 4C
na obrázku 4).
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Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte
pĜi montáži kola níže uvedené pokyny:
• Mezi dva úchyty na vidlici umístČte náboj kola.
• Vyrovnejte náboj kola na úchytech na vidlici (viz 5A
na obrázku 5).
• Do pravého úchytu pro osu kola nasaćte osu (viz 5A
na obrázku 5).
• Zasouvejte ji do otvoru ve stĜedu náboje, dokud se
nezarazí o levý úchyt pro osu kola.
Páþka pro rychlé uvolnČní umožĖuje pĜi jejím úplném
otevĜení zašroubování a vyšroubování osy na levém
úchytu pro osu kola.
• Držte páþku pro rychlé uvolnČní úplnČ otevĜenou
a otáþejte osou ve smČru pohybu hodinových ruþiþek
(viz 5B na obrázku 5), dokud nepocítíte odpor proti
šroubování.
• Mírným pĜivĜením páþku
potĜebného pro uzavĜení.

nastavte

do

smČru

• Pomocí páþky pro rychlé uvolnČní, nainstalované na
konci osy, zajistČte páþku (viz 5C na obrázku 5).
Takto bude kolo k vidlici pĜipevnČno správnČ.
Aby pĜipevnČní bylo správné, musí páþka pĜi otáþení za
úþelem uzavĜení zpĤsobovat odpor. Po dovĜení mĤže být
na ruce zaznamenán lehký otisk páþky.
Chcete-li zvýšit napČtí, otevĜete páþku pro rychlé
uvolnČní a pokraþujte v zašroubovávání osy, pĜiþemž jí
otáþejte ve smČru pohybu hodinových ruþiþek, dokud
nepocítíte pĜi zavírání správné napČtí.
Pokud nelze páþku úplnČ otoþit až do polohy pro
uzavĜení, znamená to, že osa byla do úchytu vidlice
zašroubována pĜíliš. V tomto pĜípadČ se musí napČtí
snížit, což provedete nepatrným vyšroubováním osy,
pĜiþemž jí budete otáþet proti smČru pohybu hodinových
ruþiþek, dokud pĜi uzavírání nepocítíte správné napČtí.
Obrázek 4 – Montáž kola na vidlice ø 35 / ø 38 s osou
s prĤchozí dírou o prĤmČru 20 mm

3.4.4 Montáž kola na vidlici s rychle uvolnitelnou
osou QR20
55

66

VAROVÁNÍ!
PĜed montáží kola vždy zkontrolujte, zda jsou úchyty
na vidlici þisté, a pĜípadnou neþistotu a bahno
odstraĖte. Neþistota mĤže snížit správnou funkci osy
a bezpeþnost pĜipevnČní. Nesprávné pĜipevnČní kola
mĤže zpĤsobit vážné nehody, a to i smrtelné. Osu
neutahujte, aniž nejprve mezi úchyty na vidlici vložíte
náboj. PĜi utahování osy kola nikdy nepoužívejte jiné
nástroje. NadmČrným utahováním se mĤže poškodit
osa a vidlice.
Osa kola systému QR20 umožĖujte velice rychlou
montáž a demontáž pĜedního kola na vidlici, a to bez
použití nástrojĤ.
Postup pĜi zajištČní kola je stejnČ jednoduchý jako u QR
pro standardní kola s osou 9 mm s excentrickou páþkou.
Postup montáže je také velice podobný.

• Zkontrolujte, zda je uvolĖovací páþka v poloze
zajišĢující správné pĜipevnČní osy a zda je v poloze,
kdy není vystavena nárazĤm bČhem používání (viz
5C na obrázku 5).
• Zkontrolujte správné vyrovnání vidlice a kola. To
provedete tak, že nejprve nČkolikrát úplnČ stlaþíte
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou
þástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom
zvednČte pĜední þást jízdního kola, nČkolikrát otoþte
kolem a ovČĜte správnost vyrovnání s kotouþovou
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani
nahoru a dolĤ. Správné údaje naleznete v návodu
k použití pro brzdový systém.
Po uzavĜení páþky pro rychlé uvolnČní neotáþejte páþkou
ani nemČĖte její polohu. Posunutím upevĖovací páþky se
mĤže snížit bezpeþnost pĜipevnČní kola tím, že dojde
k povolení osy.
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Aby byly provozní vlastnosti vidlice optimální, dodržujte
pĜi montáži kola níže uvedené pokyny:
• Mezi každou vidlici umístČte kolo.
• Vyrovnejte stĜed kola mezi dvČma pĜíchytkami osy
kola (viz 6A na obrázku 6).
• Do pravé pĜíchytky osy kola zasuĖte osu.
• Zasouvejte ji do otvoru ve stĜedu náboje, dokud se
nezarazí o utahovací matici osy, která je
nainstalována v levé pĜíchytce osy kola.
• UpevĖovací páþku pĜidržujte ve smČru rovnobČžném
s osou a pĜitom zašroubujte osu do matice nebo
matici do osy (viz 6B na obrázku 6). Po dobu
šroubování nepoužívejte ke zvýšení utahovacího
momentu páþku pro upevnČní osy.
• Pomocí zádržné páþky nainstalované na konci osy
zablokujte páþku (viz 6C na obrázku 6). Takto bude
kolo k vidlici pĜipevnČno správnČ.
• Zkontrolujte, zda je uvolĖovací páþka v poloze, která
zajišĢuje správné pĜipevnČní osy, a zda je v poloze,
v níž není vystavena nárazĤm bČhem používání (viz
6C na obrázku 6).
• Zkontrolujte správnost vyrovnání vidlice a kola. To
provedete tak, že nejprve nČkolikrát úplnČ stlaþíte
vidlici. Kolo se nesmí dostat do kontaktu s žádnou
þástí vidlice, ani se dostat do její blízkosti. Potom
zvednČte pĜední þást jízdního kola, nČkolikrát otoþte
kolem a ovČĜte správnost vyrovnání s kotouþovou
brzdou. Kolo nesmí házet ze strany na stranu ani
nahoru a dolĤ. Správné údaje naleznete v návodu
k použití k brzdovému systému.

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 umožĖuje mimoĜádnČ rychlou
montáž a demontáž pĜedního kola na vidlici, a to bez
použití nástrojĤ.
Postup pro zajištČní kola je stejnČ jednoduchý jako u QR
pro standardní kola s osou 9 mm.

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

Blatník mĤže být dodán s vidlicí nebo zakoupen
samostatnČ.
PĜi montáži blatníku nejprve zasuĖte mezi šroub a blatník
podpČrnou vložku (viz 7A na obrázku 7). S použitím
klíþe 8 mm utáhnČte šroub na potĜebný utahovací
moment (6±1 Nm), (viz 7B na obrázku 7).

VAROVÁNÍ!
PĜi montáži blatníku na vidlici 888 musí poloha horní
þásti korunky odpovídat rysce „max.“ na sloupku.

• Do dolního montážního dílu držáku Ĝídítek umístČte
Ĝídítka, pĜiþemž zajistČte, aby byla vystĜedČna (viz 8D
na obrázku 8).
• PĜes Ĝídítka položte horní díl držáku Ĝídítek (viz 8E na
obrázku 8).
• Vyrovnejte díry v horním dílu s pĜíslušnými dírami
v dolním montážním dílu.
• ZajistČte polohu Ĝídítek utažením každého šroubu na
potĜebný utahovací moment (6±1 Nm), a to s použitím
Allenova klíþe 4 mm (viz 8F na obrázku 8).
PĜi montáži Ĝídítek s odlišnými prĤmČry lze pro zajištČní
zachování polohy Ĝídítek umístit kolem Ĝídítek (mezi
Ĝídítka a každý díl držáku Ĝídítek) „redukþní pouzdra“ (viz
8G na obrázku 8).

Obrázek 7 – Montáž blatníku

3.6 Montáž držáku Ĝídítek na
s dvČma korunkami

všechny modely

888

PĜi montáži držáku Ĝídítek peþlivČ dodržujte níže uvedené
pokyny:
• Na horní korunku vidlice umístČte dolní montážní díl
držáku Ĝídítek (viz 8A a 8B na obrázku 8).
• Vyrovnejte pĜíslušné díry v každé z tČchto souþástí.
• K horní korunce na vidlici pĜipevnČte dolní montážní
díl držáku Ĝídítek, a to utažením šroubĤ na potĜebný
utahovací moment (6±1 Nm) s použitím Allenova klíþe
4 mm (viz 8C na obrázku 8).

Obrázek 8 – Montáž držáku Ĝídítek
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4 SOUHRNNÉ TABULKY

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

P
L
L
L
P

Tlumiþ R

Pevné tlumení

CV

Patrona R

RV

IRA

RC3

LO

RC3 EVO

RLO

TST2

Tlumiþ LR

VA

TST MICRO

Hydraulický systém

L
P
P
P
P

L

P
L

P
P
P

L
L
P
L

P
P

L
P

L

P
P
X2
P

L

L

P
L

P

P
L

P
P
P

L
P
P
P

L
X2

L
L

P
P

P

P
P
P
L
P
P
P
P
P
P

P
P
L
L
L
L

L
L
L
L

L
P

Tabulka 5 – SeĜízení vidlic
X2

SeĜízení na obou ramenech

P

SeĜízení na pravém ramenu

L

SeĜízení na levém ramenu

Tabulka 6 – Klíþ k tabulce

AER

PĜedpČtí se vzduchem

PĜedpČtí vinutí s mech.
SeĜizovacím prvkem

Model

PĜedpČtí vinutí se vzduchem

Systém odpružení

L

P

L
L

P

L
L

L
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POZNÁMKA

POZNÁMKA

Hodnoty tlaku vzduchu se budou lišit v závislosti na
jezdci, terénu, preferované poloze pĜi jízdČ a osobních
preferencích. Údaje poskytnuté v této tabulce jsou
proto þistČ informativní a je nutno považovat je za
vodítko pro rychlé nastavení pĜi prvních nastavováních
a mohou se po jízdČ na jízdním kole zmČnit. Pro
kalibraci použijte nízkotlaké þerpadlo (kód: 4208/C)
nebo vysokotlaké þerpadlo (kód: 4209/C). Pro všechny
kalibrace pod 7 barĤ (100 psi) se doporuþuje
nízkotlaké þerpadlo, protože zaruþuje pĜesnČjší
nastavení. U vidlic s pĜedpČtím s mechanickými
pružinami se doporuþuje seĜídit mechanickou regulaci
ještČ pĜed zvýšením pracovního tlaku. U vidlic se
vzduchem mĤže být pĜi tlacích nižších než
doporuþených volná délka vidlice kratší než ta, která je
udána.

U modelĤ CORSA, MARATHON, 44 Micro TI, 44 TST2
Air, 44 RLO, 44 Micro Ti 29” a 44 TST2 29” mĤžete
mČnit zdvih vidlice speciálními vložkami, které lze
nainstalovat na vidlici, dodanými v krabici nebo
zakoupenými samostatnČ.

VAROVÁNÍ!
Montáž sady pro zmČnu zdvihu, sady s aktualizací
a sady pružin musí být provedena autorizovaným
servisním centrem pro znaþku Marzocchi.

POZNÁMKA
Pokud potĜebujete znát seznam alternativních
pružin, sadu s aktualizací a sadu pro zmČnu
zdvihu, klepnČte na stránce www.marzocchi.com
na položku Technická oblast.

Vidlice se vzduchem
CORSA
SUPERLEGGERA
CORSA
SUPERLEGGERA LR
MARATON LR
MARATHON R
44 MICRO TI
44 TST2 AIR (VZDUCH)
44 RLO
44 TST2 TI 29”
44 TST2 29”
55 MICRO TI
55 TST2 AIR (VZDUCH)
4X RC3

Tlak vzduchu – hmotnost jezdce
65÷85 kg
85÷105 kg
55÷65 kg
65÷85 kg
85÷105 kg
Strana pro 55÷65 kg
seĜízení 121÷143 liber 143÷187 liber 187÷232 liber 121÷143 liber 143÷187 liber 187÷232 liber
bary
psi
P

5,5

6,5

7,5

80

94

L

5,5

6,5

7,5

80

94

109
109

L
L
P
L
L
P
L
P
L
P

5,5
5,5
5,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
2,5
4,0

6,5
6,5
6,0
3,5
4,0
4,0
3,5
6,0
3,0
5,0

7,5
7,5
7,0
4,0
5,0
5,0
4,0
7,0
3,5
6,0

80
80
73
44
44
44
44
73
36
58

94
94
87
51
58
58
51
87
44
73

109
109
102
58
73
73
58
102
51
87

Tlak vzduchu – hmotnost jezdce
65÷85 kg
85÷105 kg
55÷65 kg
65÷85 kg
85÷105 kg
Strana pro 55÷65 kg
seĜízení 121÷143 liber 143÷187 liber 187÷232 liber 121÷143 liber 143÷187 liber 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
Vidlice s pružinami

Tabulka 7 – Doporuþené hodnoty tlaku vzduchu
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VAROVÁNÍ!

5 ZÁRUKA

Níže uvedené úkony s tímto symbolem
musejí
být provedeny pouze autorizovanými servisními
centry pro znaþku MARZOCCHI.
Používání
Intenzivní
Normální

Všeobecná údržba
Kontrola utažení šroubĤ na
požadovaný utahovací
moment
ýištČní sloupkĤ

pĜed každou jízdou

ýištČní a mazání tČsnicích
kroužkĤ

po každé jízdČ
pĜed každou
po každých
jízdou
10 hodinách
pĜed každou každá druhá
jízdou
jízda

Kontrola olejových
tČsnČní

po každých
25 hodinách

Kontrola tlaku vzduchu

VýmČna oleje
VýmČna oleje v patronČ
VýmČna patrony
olejových tČsnČní vidlice

po každých
50 hodinách

po každých po každých 100
hodinách
50 hodinách
po každých
po každých
25 hodinách 50 hodinách
po každých po každých 100
50 hodinách
hodinách

Tabulka 8 – Tabulka pravidelné údržby

Díly k utažení
Pojistné kolíky brzdy typu V
Horní krytky vidlice
Pojistné šrouby seĜizovacího prvku
Matice patky tyþe þerpadla / patrony
Šrouby patky tyþe þerpadla
Šrouby pro upevnČní blatníku (888 RV)
Šrouby pro upevnČní držáku Ĝídítek (888)
Šrouby pro upevnČní dolní korunky (888)
Šrouby pro upevnČní dolní korunky (888)
Šrouby osy kol
Allenovy šrouby pro osy kol
Tabulka 9 – Utahovací momenty

Utahovací
moment
(Nm)
9±1
10±1
2±0,5
10±1
10±1
6±1
6±1
6±1
6±1
15±1
6±1

5.1 Záruka pro zemČ EU
S výhradou smluvních podmínek uvedených v tomto
dokumentu poskytuje spoleþnost Tenneco Marzocchi
S.r.l. samostatnou záruku pĜíslušnému koneþnému
uživateli na to, že systém odpružení bude bez vady
materiálu a/nebo provedení po dobu dvou (2) let od
data koupČ. Vadný systém odpružení bude opraven
nebo vymČnČn, podle volby spoleþnosti Tenneco
Marzocchi S.r.l. bezplatnČ, do tĜiceti (30) dnĤ od jeho
obdržení od pĜíslušného autorizovaného prodejce
spoleþnosti Tenneco Marzocchi. K prokázání data
vzniku záruky a místa koupČ výrobku budou sloužit
maloobchodní faktura nebo pĜípadný záruþní list,
opatĜené
datem
a
razítkem
pĜíslušného
maloobchodníka pro znaþku Marzocchi, pĜiložené
k výrobku. V pĜípadČ vady v rámci výše uvedených
podmínek
musí
kupující
výrobek
vrátit
maloobchodníkovi pro znaþku Marzocchi tam, kde jej
zakoupil, s doložením vady a dĤvodĤ uplatnČní záruky.
Maloobchodník bude kupujícího informovat, až bude
výrobek opraven nebo vymČnČn.
5.1.1.1 NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE: Tato
záruka se nevztahuje na vady následkem nehod,
zmČn, zanedbání, špatného zacházení, poškození,
nesprávného použití, nesprávné montáže, nesprávné
údržby, nesprávnČ provedených oprav, náhradních
dílĤ nebo pĜíslušenství nevyhovujících technickým
údajĤm spoleþnosti Tenneco Marzocchi S.r.l., úprav,
které
spoleþnost
Tenneco
Marzocchi
S.r.l.
nedoporuþila nebo neschválila písemnČ, þinností, jako
je akrobacie, akrobatické skoky, jízda na zadním kole,
závody, komerþní použití, závodní použití, použití pĜi
horské cyklistice nebo v zaĜízeních BMX, použití na
dráhách BMX a/nebo bČžného opotĜebení nebo
opotĜebení zpĤsobeného použitím systému odpružení
a obecnČ veškeré následné vady stran neshody
následkem nedodržení pokynĤ v návodu k výrobkĤm.
Tato záruka se nevztahuje na položky a látky
podléhající normálnímu opotĜebení zpĤsobenému
používáním, jako je olej, tČsnicí kroužky, prachová
tČsnČní a posuvná pouzdra, protože se nejedná
o pĤvodní neshody. Vedle toho je tato záruka neplatná
v pĜípadČ, že se systém odpružení použije
u pĤjþovaných jízdních kol. Tato záruka bude
automaticky neplatná, pokud bude výrobní þíslo
systému odpružení znaþky Marzocchi upraveno,
vymazáno, uþinČno neþitelným nebo s ním bude jinak
manipulováno. Nakonec, tato záruka se nevztahuje na
systémy odpružení znaþky Marzocchi z druhé ruky
a v tomto pĜípadČ maloobchodník poskytne záruku pro
výrobek z druhé ruky, bez odpovČdnosti jakéhokoliv
druhu, jak pĜímé tak nepĜímé, ze strany spoleþnosti
Tenneco Marzocchi S.r.l.
5.1.1.2 ÚZEMNÍ OMEZENÍ: Tato záruka se vztahuje
na všechny výrobky zakoupené pouze v zemi EU
(vþetnČ Švýcarska), s výjimkou výrobkĤ zakoupených
v zemi EU, avšak používaných v USA, na nČž se
vztahují ustanovení Záruky pro zbytek svČta – vþetnČ
USA. NČkteré zemČ EU stanoví závazné pĜedpisy,
které upravují záruku pro spotĜební zboží. Pokud by
tyto pĜedpisy byly v rozporu s podmínkami této záruky,
mají pĜednost národní závazné pĜedpisy.
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VAROVÁNÍ!
Montáž, údržbu a používání systému odpružení
znaþky Marzocchi provádČjte v naprostém souladu
s pokyny v návodu k výrobkĤm.
5.1.2 KUPUJÍCÍ: Tato záruka je poskytována
spoleþností
Tenneco
Marzocchi
S.r.l.
pouze
pĤvodnímu kupujícímu systému odpružení znaþky
Marzocchi a není rozšíĜena na žádné tĜetí strany.
Práva pĤvodního kupujícího podle této záruky nelze
postoupit.
5.1.3 DOBA PLATNOSTI: Doba platnosti této záruky
zaþíná datem koupČ a trvá po dobu dvou (2) let od
data pĤvodní koupČ. Pokud dosud neplatí dvouletá
záruka, vymČnČné díly mají další záruku v délce šesti
(6) mČsícĤ.
5.1.4 POSTUP: V pĜípadČ vady, na niž se tato záruka
vztahuje, se kupující musí obrátit výhradnČ na
autorizovaného
prodejce
spoleþnosti
Tenneco
Marzocchi, od nČhož kupující výrobek zakoupil (nebo
spoleþnost Tenneco Marzocchi USA).
5.1.5 DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTěEDKY: Záruka
poskytnutá podle tČchto podmínek bude respektovat
a bude navíc ke každému uplatnČní zákonné záruky,
které koneþný uživatel mĤže uskuteþnit u pĜíslušného
prodejce, kde systém odpružení zakoupil, nebo
každým právĤm ze zákonné odpovČdnosti za vady
výrobku.
5.1.6 NÁHRADA ŠKODY: Tato samostatná záruka
nedává žádná práva na náhradu škody, je však
omezena na právní prostĜedky uvedené v odstavci 5.1
výše. Spoleþnosti Tenneco Marzocchi S.r.l. a Tenneco
Marzocchi USA, Inc. výslovnČ NEJSOU ODPOVċDNÉ
PODLE
TÉTO
ZÁRUKY
ZA
JAKOUKOLIV
NÁHODNOU
NEBO
NÁSLEDNOU
ŠKODU
SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU ODPRUŽENÍ
ZNAýKY MARZOCCHI.
5.1.7 UPOZORNċNÍ: Systém odpružení znaþky
Marzocchi vždy namontujte, opravujte a používejte
pĜesnČ podle návodu k použití.
5.1.8 PRÁVO PLATNÉ PRO EVROPSKOU ZÁRUKU:
Každé spory vzniklé z této záruky budou Ĝešeny podle
zákonĤ státu Itálie.
5.2 Záruka pro zbytek svČta s výjimkou Evropy –
vþetnČ USA
Pokud u jakékoliv souþásti systému odpružení bude
zjištČna vada materiálu nebo provedení v dobČ
platnosti této omezené dvouleté záruky („smlouvy“),
bude vadná souþást opravena nebo vymČnČna, podle
volby spoleþnosti Tenneco Marzocchi S.r.l. bezplatnČ,
do tĜiceti (30) dnĤ od jejího obdržení od
autorizovaného
prodejce
spoleþnosti
Tenneco
Marzocchi nebo od spoleþnosti Tenneco Marzocchi
USA, vyplacenČ, spolu s originálem maloobchodní
faktury nebo jiným dokladem o datu koupČ.
5.2.1 NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE: Tato
záruka se nevztahuje na poškození následkem nehod,
zmČny, zanedbání, špatného zacházení, poškozování,
nesprávného použití, nedostatku pĜimČĜené nebo
Ĝádné údržby, nesprávné montáže, nesprávnČ
provedených oprav, náhradních dílĤ nebo pĜíslušenství
nevyhovujících technickým údajĤm od spoleþnosti
Tenneco Marzocchi S.r.l. v návodu k použití nebo na

webové stránce www.marzocchi.com, úprav, které
spoleþnost Tenneco Marzocchi S.r.l. nedoporuþila
nebo neschválila písemnČ, þinností, jako je akrobacie,
skoky, akrobatická jízda, jízda na zadním kole, závody,
komerþní použití, závodní použití, použití pĜi horské
cyklistice nebo v zaĜízeních BMX, použití na dráhách
BMX a/nebo bČžného opotĜebení nebo opotĜebení
zpĤsobeného použitím systému odpružení. Tato
záruka se nevztahuje na položky podléhající bČžnému
opotĜebení zpĤsobenému používáním systému
odpružení, jako je napĜíklad olej, olejová tČsnČní,
prachová tČsnČní a pouzdra. Žádáme Vás proto,
abyste zkontrolovali (nebo nechali zkontrolovat
prodejcem) stav systému odpružení v okamžiku jeho
koupČ, protože je to jediný okamžik, kdy bude možné
takové souþásti vymČnit. Vedle toho je tato záruka
neplatná v pĜípadČ, že systém odpružení je použit
u pĤjþovaných jízdních kol, pokud spoleþnost Tenneco
Marzocchi S.r.l. nedala pĜedem písemnČ souhlas
s takovým použitím. Tato záruka také nezahrnuje
výdaje spojené s pĜepravou systému odpružení znaþky
Marzocchi k autorizovanému prodejci spoleþnosti
Tenneco Marzocchi (nebo spoleþnosti Tenneco
Marzocchi USA) nebo od nČj, náklady práce na
demontáži systému odpružení znaþky Marzocchi
z jízdního kola nebo náhradu za nemožnost používání
po dobu opravy systému odpružení znaþky Marzocchi.
Tato záruka bude automaticky neplatná, pokud bude
výrobní þíslo systému odpružení znaþky Marzocchi
upraveno, vymazáno, uþinČno neþitelným 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
znaþky Marzocchi provádČjte v naprostém souladu
s pokyny v návodu k výrobkĤm.
5.2.2 KUPUJÍCÍ: Tato záruka je poskytována
spoleþností
Tenneco
Marzocchi
S.r.l.
pouze
pĤvodnímu kupujícímu systému odpružení znaþky
Marzocchi a není rozšíĜena na žádné tĜetí strany.
Práva pĤvodního kupujícího podle této záruky nelze
postoupit.
5.2.3 DOBA PLATNOSTI: Doba platnosti této záruky
zaþíná datem koupČ a trvá po dobu dvou (2) let od
data první koupČ. Pokud dosud neplatí dvouletá
záruka, vymČnČné díly mají další záruku v délce šesti
(6) mČsícĤ.
5.2.4 POSTUP: V pĜípadČ vady, na niž se vztahuje
tato záruka, se kupující musí obrátit na autorizovaného
prodejce spoleþnosti Tenneco Marzocchi (nebo
spoleþnost Tenneco Marzocchi USA).
5.2.5 ÚPLNÁ SMLOUVA: Tato záruka nahrazuje
všechny možné ústní nebo výslovné záruky,
prohlášení nebo závazky, které byly pĜedtím pĜípadnČ
uþinČny nebo pĜijaty, a obsahuje úplnou smlouvu mezi
stranami stran záruky na tento systém odpružení
znaþky
Marzocchi.
Všechny
možné
záruky
neobsažené v této záruce jsou výslovnČ vylouþeny.
5.2.6 OMEZENÍ ZÁRUKY: Není-li v této záruce
výslovnČ stanoveno jinak, spoleþnosti Tenneco
Marzocchi S.r.l. a Tenneco Marzocchi USA, Inc.
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NEJSOU ZODPOVċDNÉ ZA ŽÁDNOU NÁHODNOU
NEBO
NÁSLEDNOU
ŠKODU
SPOJENOU
S POUŽITÍM SYSTÉMU ODPRUŽENÍ ZNAýKY
MARZOCCHI NEBO REKLAMACI PODLE TÉTO
SMLOUVY, Aġ JE REKLAMACE ZALOŽENA NA
SMLOUVċ, OBýANSKÉM PRÁVU NEBO JINAK.
Uvedená záruþní prohlášení jsou výhradní a místo
všech dalších zákonných prostĜedkĤ. NČkteré státy
nepovolují vylouþení nebo omezení náhodné nebo
následné škody, tudíž je možné, že toto omezení nebo
vylouþení se na Vás nevztahuje.
5.2.7 ODMÍTNUTÍ: KAŽDÁ IMPLICITNÍ ZÁRUKA
PRODEJNOSTI
NEBO
VHODNOSTI
PRO
KONKRÉTNÍ ÚýEL A VEŠKERÉ IMPLICITNÍ
ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRģBċHU JEDNÁNÍ,
POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODU, PODLE PěEDPISU
NEBO JINAK, JSOU TÍMTO PěESNċ OMEZENY NA
PODMÍNKY TÉTO PÍSEMNÉ ZÁRUKY. Tato smlouva
je jediným a výhradním právním prostĜedkem, který
má kupující k dispozici, pokud jde o tuto koupi.
V pĜípadČ údajného porušení záruky nebo podání
žaloby ze strany kupujícího na základČ údajného
zanedbání nebo jiného nepoctivého chování ze strany
spoleþnosti Tenneco Marzocchi S.r.l. bude jediným
a výhradním právním prostĜedkem kupujícího oprava
nebo výmČna vadných materiálĤ, jak je uvedeno výše.
Žádný prodejce a žádný jiný zástupce nebo
zamČstnanec spoleþnosti Tenneco Marzocchi S.r.l.
není oprávnČn tuto záruku upravit, rozšíĜit nebo
prodloužit.
5.2.8 UPOZORNċNÍ: Systém odpružení znaþky
Marzocchi vždy namontujte, opravujte a používejte
pĜesnČ 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 SVċTA: Každé
spory vzniklé z této smlouvy nebo zpĤsobené použitím
systému odpružení znaþky Marzocchi budou Ĝešeny
podle zákonĤ státu Kalifornie a budou rozhodnuty
výhradnČ soudy v Bologni v Itálii.

www.bartonicek.cz, info@bartonicek.cz

ZÁRUýNÍ OPRAVY

ZÁRUýNÍ LIST
+ na vidlice zakoupené prostĜednictvím firmy Cyklo Bartoníþek s.r.o. se poskytuje záruþní doba 36
mČsícĤ
+ na vidlice namontované na kolech se poskytuje záruþní doba 24 mČsícĤ
+ na tČsnČní se vztahují placené servisní þasové intervaly výmČny dle návodu
+ životnost vidlice mĤže být kratší než je její záruþní doba
+ záruka se vztahuje na vady vzniklé:
vadným materiálem
špatným zpracováním
špatnou kompletací vidlice
+ záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
bČžným opotĜebením
nesprávným výbČrem modelu vidlice
nesprávnou montáží na kolo
zanedbanou þi nesprávnČ provádČnou údržbou
neodbornou opravou nebo úpravou
použitím neoriginálních náhradních dílĤ
pĜetČžováním vidlice
jinde než na vidlici
+ v prodloužené záruþní dobČ má kupující nárok pouze na výmČnu dílĤ
+ k vyĜízení reklamace je tĜeba splnit všechny tyto podmínky, musí být :
dodán vyplnČný záruþní list
dodán doklad o koupi vidlice
na vidlici pĜítomno výrobní þíslo
+ záruku je nutno uplatnit u svého prodejce, nebo pĜímo v servisním centru pro záruþních opravy

Typ vidlice: …………………………………………
Razítko a podpis VOC:

Výrobní þíslo: …………………………………………
Razítko a podpis MOC:

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

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

Jméno majitele:.................................................

Telefon na majitele:...............................................
( pro rychlejší jednání v pĜípadČ poruchy)

Provedené záruþní opravu budou zazanamenány na poslední stránce.
Výhradní dovozce a zárouþní servisní centrum vidlic a tlumiþĤ Marzocchi:

Cyklo Bartoníþek s.r.o., Skladová 20, PlzeĖ, 326 00, Tel: 377 240 501

