Serwis zawieszenia VPP

(wykonuj 1-2 razy w roku)

1. Dokładnie umyj rower a szczególnie okolice dolnego i górnego linku, zdemontuj damper oraz
tylne koło (najwygodniej chwytając rower na stojaku za górną rurę).
2. Wykręć śruby (1) oraz wyjmij aluminiowe stożki (2) z górnego linku. W razie potrzeby użyj końcówki
większego imbusa i podważ stożek gdyby nie chciał wyjść mimo odkręcenia śruby go mocującej
3. Wykręć osie obrotu zawieszenia (3) z górnego linku.
4. Zdemontuj górny link i dokłądnie wyczyść : górny link, osie obrotu, stożki oraz otwory w ramie.
5. Przesmaruj osie obrotu na całej długości gęstym, wodoodpornym smarem (np. Shimano WS8000405).
6. Zamontuj górny link wkręcając obie osie obrotu z wstępną siłą 4 N.m. (lekko).

7. Te same czynności (opisane w pkt. 2 do 6) wykonaj z dolnym linkiem. Przed przejściem do pkt.8
upewnij się że wszystkie 4 osie obrotu są wkręcone w obydwu linkach z siłą 4 N.m.

8. Następnie chwyć wahacz ręką i porusz nim po łuku aby sprawdzić płynność pracy
zawieszenia oraz brak luzów przy poruszaniu nim na boki. Kasowanie luzów zawieszenia
wykonuje się poprzez odpowiednie dokręcanie wszystkich czterech osi obrotu (3), przy
zbyt mocnym dokręceniu osi da się wyczuć ręką (przy poruszaniu wahaczem) że łożyska
zaczynają pracować skokowo co oznacza że kulki łożysk zbyt mocno "wbijają" się w bieżnie
łożyska, w takim wypadku osie obrotu trzeba delikatnie odkręcić. Przy zbyt lekkim wkręceniu
osi obrotu wahacz będzie co prawda pracował płynnie ale będzie miał luz przy poruszaniu
nim na boki (luz boczny). Optymalne ustawienie uzyskuje się na pograniczu płynnej i skokowej
pracy wahacza, zakres dokręcenia osi waha się od 4 N.m. (lekko) do 5-6 N.m. (średnio-lekko).
9. Gdy zawieszenie jest już ustawione włóż 4 aluminiowe stożki (2) czyste i przesmarowane oraz
przykręć je śrubami (1) z siłą 4 N.m. dla średnicy śrub M5 oraz 9 N.m. dla średnicy śrub M6
zarówno w dolym jak i górnym linku.
Gwint na śrubach musi być czysty i odtłuszczony. Stożki aluminiowe mają za zadanie zablokowania
osi zawieszenia (przed możliwością samoczynnego "luzowania" / odkręcania się podczas pracy
zawieszenia) poprzez rozpieranie się w gniazdach tych osi.
10. Sprawdź na damperze (od strony mocowania do wahacza) czy tulejka ślizgowa nie jest
wytarta, czy oś w tulejce (przez którą przechodzi śruba mocowania dampera w ramie) nie ma
luzu. Tulejki często wymagają wymiany i zazwyczaj to tylko one powodują wyczuwalny luz
(stukanie przy podnoszeniu roweru) w zawieszeniu.
11. Zamontuj damper w ramie a następnie postaraj się poruszyć wahaczem w kierunku przód/tył
i na boki aby upewnić się że luz na zawieszeniu został wyeliminowany.
12. Przy pomocy smarownicy przesmaruj dolny link zawieszenia.
W przypadku gdyby luz na zawieszeniu po czasie powracał (poprzez luzowanie się osi zawieszenia
a nie np. zużycia łożysk) należy :
1. Osie zawieszenia po wyczyszczeniu a przed przykręceniem należy przesmarowac na całej
długości z wyłączeniem gwintu który to gwint należy tylko odtłuścić.
2. Przed przykręceniem należy wyczyścić i odtłuścić łącznie 4 gniazda z gwintem które znajdują
się w ramie oraz wahaczu. Po czym nalezy zaaplikować na gwint w tych gniazdach Loctite 242
a następnie wkręcić osie i powtórzyć całą procedurą opisaną w pkt.8-12.
W przypadku wystąpienia problemów z wykręceniem osi (oś się odkręca ale nie wysuwa na
zewnątrz tylko "rozciąga" ramiona wahacza) należy - z uwagi na "zapieczenie" się aluminiowej
osi obrotu na wewnętrznej stalowej bieżni łożyska - przy pomocy gumowego młotka, poprzez
grubą gumową podkładkę (np. opona) delikatnie uderzyć od strony ramienia wahacza.

