
INTERVAL ÚKON BENEFIT

Po každé jízdě • Očistit veškeré nečistoty na sedlovce
• Zkontrolovat kluzák sedlovky
• Zkontrolovat tlak v ovládací páčce

• Prodlouží životnost stíracích těsnění
• Minimalizuje poškození kluzáku sedlovky
• Minimalizuje kontaminaci vnitřní části sedlovky
• Minimalizuje kontaminaci vnitřní části sedlovky
• Zjištění správné funkce ovládání sedlovky

50 hodin • Základní servis sedlovky spočívající ve  
  vyčištění vnitřních částí, kontroly  „Brass keys“  
  a jejich případná výměna a aplikace nové vazelíny
• Odvzdušnění ovládání sedlovky

• Sníží tření
• Prodlouží životnost stíracích těsnění 
  a kluzných drah
• Zajistí správnou funkci ovládání sedlovky

200 hodin / 1 rok • Výměna všech dílů, které obsahuje  
  Reverb Service Kit - 200 hours
• Odvzdušnění ovládání sedlovky

• Sníží tření
• Prodlouží životnost sedlovky
• Zajistí správnou funkci ovládání sedlovky

400 hodin / 2 roky • Výměna všech dílů, které obsahuje  
  Reverb Service Kit - 400 hours

• Obnoví funkci sedlovky

TELESKOPICKÉ SEDLOVKY

INTERVAL ÚKON BENEFIT

Po každé jízdě • Odstranění nečistot z kluzáků a stíracích těsnění • Prodlouží životnost stíracích těsnění
• Minimalizuje poškození kluzáků
• Minimalizuje kontaminaci vnitřku vidlice

50 hodin • Provést servis spodních noh • Obnoví citlivost na malé nárazy
• Sníží tření
• Prodlouží životnost kluzných pouzder

200 hodin / 1 rok • Provést servis tlumící i pružící části vidlice • Prodlouží životnost vidlice
• Obnoví citlivost na malé nárazy
• Obnoví správnou funkci tlumen

ODPRUŽENÉ VIDLICE

INTERVAL ÚKON BENEFIT

Po každé jízdě • Odstranění nečistot z kluzáku tlumiče • Prodlouží životnost stíracích těsnění
• Minimalizuje poškození kluzáku tlumiče
• Minimalizuje kontaminaci vzduchové části tlumiče

50 hodin • Provést servis vzduchové části tlumiče • Sníží tření
• Obnoví citlivost na malé nárazy

200 hodin / 1 rok • Provést servis tlumící i pružící části tlumiče • Prodlouží životnost tlumiče
• Obnoví správnou funkci tlumení

TLUMIČE

Vážený zákazníku,
k montáži součásti SRAM, RockShox, Truvativ, Zipp, Avid a Quarq jsou potřeba vysoce specializované nástroje  
a pomůcky. Montáž těchto součástí doporučujeme přenechat kvalifikovanému mechanikovi jízdních kol. 
 
Při neodborné montáži může dojít k vážnému poškození Vašeho jízdního kola. Neodborná montáž také může být  
příčinou nehody a vážného poškození Vašeho zdraví.
 
Více informací o produktech koncernu SRAM naleznete na www.bikecentrum.cz

Oficiální distributor pro Českou republiku a Slovensko: Aspire Sports s.r.o., Sochorova 40, Brno, www.aspire.eu

m
ysticbike.cz



50
HODIN

ROCKSHOX®

ODPRUŽENÉ VIDLICE

Servis spodních noh pro:

SID

Reba

Recon

30

XC 30

XC 28

Sektor

Revelation

Pike

Yari

Lyrik

BoXXer

Paragon

Bluto

TLUMIČE

Servis vzduchové cásti pro:

Deluxe

Super Deluxe

Monarch

Monarch Plus

Vivid Air

TELESKOPICKÉ SEDLOVKY

Základní servis a odvzdušnění 

pro:

Reverb A1/A2/B1

Reverb Stealth A1/A2/B1 

100
HODIN

ROCKSHOX®

ODPRUŽENÉ VIDLICE

Servis tlumení a pružení pro:

SID (2016 a starší)

Reba (2016 a starší)

Bluto (2016 a starší)

Recon (2015 a starší)

Revelation

30 (2015 a starší)

XC 30

XC 28

Sektor (2015 a starší)

BoXXer

Lyrik

Yari

TLUMIČE

Servis tlumení i pružení pro:

Monarch

Monarch Plus

Vivid

Vivid Air

Kage 

 

 

 

 

 

 

 

200
HODIN

ROCKSHOX®

ODPRUŽENÉ VIDLICE

Servis tlumení a pružení pro:

SID (2017+)

Reba (2017+)

RS-1

30 (2016+)

Recon (2016+)

Sektor (2016+)

Pike

Bluto (2017+)

Paragon

TLUMIČE

Servis tlumení a pružení pro:

Deluxe

Super Deluxe

TELESKOPICKÉ SEDLOVKY

Servis a odvzdušnění pro:

Reverb B1

Reverb Stealth B1

Kompletní servis pro:

Reverb A1/A2

Reverb Stealth A1/A2

400
HODIN

ROCKSHOX®

TELESKOPICKÉ SEDLOVKY

Kompletní servis pro:

Reverb B1

Reverb Stealth B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365
DNÍ

SRAM®

BRZDY

Jednou ročně odvzdušnění pokud 

není potřeba dříve

Servis páky i třmene podle 

potřeby

SERVISNÍ  
INTERVALY
Provedení správné údržby vašeho produktu 

SRAM® či RockShox® zajistí nejen roky  

bezstarostného ježdění, ale bude také udržovat  

optimální výkon produktu, a tak dopomáhat  

zlepšovat vaše zážitky v sedle kola. Každý servisní  

interval uvádí maximální počet jízdních hodin 

určený pro každý typ doporučené údržby. Servisní 

intervaly mohou být i kratší ve vztahu k vašemu 

jízdnímu stylu, terénu či povětrnostních  

podmínkách.

ˇ

Oficiální distributor pro Českou republiku a Slovensko: Aspire Sports s.r.o., Sochorova 40, Brno, www.aspire.eu

m
ysticbike.cz


