
EURO BIKE PRODUCTS PIOTR PAWLAK
Oficjalny dystrybutor produktów marki SR SUNTOUR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMORTYZATORÓW

KARTA GWARANCYJNA 

OSTRZEŻENIE!

Należy starannie przeczytać instrukcję w całości i ściśle jej przestrzegać. Zachowaj ją
na przyszłość i chroń przed utratą i zniszczeniem. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
względem użytkowania i konserwacji produktów SR SUNTOUR, skontaktuj się z nami.
Nie  przestrzegając  instrukcji,  a  zwłaszcza  opisanych  w  niej  ostrzeżeń,  możesz
doprowadzić do uszkodzenia produktu. Grozi to wypadkiem, z okaleczeniem włącznie,
a nawet śmiercią!

Strona internetowa www.eurobike.pl



 

 

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 

 OSTRZEŻENIE! 

Nie przestrzegając ściśle wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa 
możesz doprowadzić do uszkodzenia produktu. Grozi to rowerzyście 
używającemu produktu wypadkiem, z ciężkimi urazami i kalectwem włącznie, a 
w skrajnych przypadkach śmiercią! 

 Przed montażem i użyciem widelca 
amortyzowanego przeczytaj instrukcję 
w całości. 

 Przedstawiono w niej ważne informacje 
o poprawnym sposobie montażu, obsługi 
technicznej i konserwacji widelca 
amortyzowanego. Podstawowa znajomość 
mechaniki może być niewystarczająca do     
wykonania powyższych czynności. Najlepiej jest 
powierzyć montaż, obsługę i konserwację 
widelca amortyzowanego wykwalifikowanemu 
serwisowi rowerowemu, który dysponuje 
specjalistycznymi narzędziami. 

 W układach zawieszenia amortyzowanego 
znajdują się gazy i ciecze pod skrajnie silnym 
ciśnieniem. NIE WOLNO otwierać korpusów 
ciśnieniowych w amortyzatorach SR 
SUNTOUR! Grodzi to wystrzeleniem ich części 
z ogromną siłą. 

       Widelec amortyzowany SR SUNTOUR jest 
zintegrowanym układem zawieszenia. Używaj 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy 
SR SUNTOUR, aby uniknąć usterek produktu i 
wypadków na rowerze. Montaż części 
pochodzące z innego źródła unieważnia 
gwarancję udzieloną na produkt. 

 Widelec amortyzowany nie nadaje się do jazdy 
ze skokami, ostrych zjazdów downhillowych, 
jazdy przełajowej, ani tym bardziej do jazdy 
terenowej z przeskakiwaniem przeszkód, jeśli 
taki zakaz widnieje na naklejce informacyjnej na 
produkcie. Ignorując taki zakaz możesz 
doprowadzić do zniszczenia widelca, co grozi 
wypadkiem z ciężkimi obrażeniami, a nawet 
śmiercią, a ponadto unieważnisz gwarancję. 

 Widelec amortyzowany SR SUNTOUR 
przeznaczony jest do poruszania się rowerem w 
pojedynkę (nie przewożąc np. pasażera). 

 Należy dobrać widelec amortyzowany właściwy 
do wielkości ramy roweru i sposobu jazdy jego 
użytkownika. Montaż widelca amortyzowanego 
który nie pasuje do układu geometrycznego 
ramy roweru grozi jego zniszczeniem lub 
zniszczeniem ramy, a także unieważnia 
gwarancję udzieloną na układ zawieszenia 
amortyzowanego. 

 
 
 
 

       Mierz zamiary na siły, umiejętności 
i doświadczenie, nigdy na odwrót. 

       Przeczytaj instrukcję obsługi roweru i jego 
osprzętu. Ściśle jej przestrzegaj. 

        Noś ochraniacze podczas jazdy na rowerze. 
Noś również dobrze dopasowany kask 
rowerowy. 

        Niektóre sposoby jazdy (zwłaszcza 
agresywniejszej) wymagają dodatkowych 
środków ostrożności. Utrzymuj rower, 
osprzęt i ochraniacze w nienagannym stanie 
technicznym. 

        Nawet jeśli wiesz, jak jeździ się na rowerze 
z amortyzatorami, po montażu widelca 
amortyzowanego SR SUNTOUR sprawdź, 
jak on reaguje podczas jazdy — w tym celu 
poruszaj się ostrożnie, aby się 
przyzwyczaić. 

       Widelce amortyzowane SR SUNTOUR nie 
mają przednich lamp umożliwiających jazdę 
po drogach publicznych. Jeśli zamierzasz 
poruszać się po drogach publicznych 
i wyznaczonych ścieżkach rowerowych, 
rower musi być wyposażony w oświetlenie 
przednie. Skontaktuj się w tej sprawie ze 
sprzedawcą roweru. 

       Jeśli przechowujesz rower na stojaku, który 
wymaga demontażu przedniego koła, należy 
ostrożnie wieszać rower za haki i równie 
ostrożnie zdejmować go ze stojaka. Uważaj, 
aby nie powyginać haków. 

       Jeśli używasz stojaka, do którego rower 
mocuje się tylko za przednie haki, koło tylne 
należy unieruchomić. Ruch tylnego koła 
grozi uszkodzeniem przednich haków, i to 
nie od razu widocznym. 

       Jeśli rower spadł ze stojaka, od razu oddaj 
go na przegląd do dobrego serwisu 
rowerowego, który ustali, czy nadaje się do 
jazdy. 



 

PRZYGOTOWANIA DO JAZDY 

 OSTRZEŻENIE! 

Zachowaj ostrożność: niebezpieczeństwo wypadku z ciężkimi obrażeniami, a 
nawet śmierci! Jeśli rower nie spełnia choćby jednego z poniższych warunków, 

nie używaj go! Napraw go przed jazdą. 

 Sprawdź stan techniczny całego roweru i 
jego zawieszenia, w tym kierownicy, 
pedałów, ramion korby, sztycy z siodełkiem 
itp. Szukaj pęknięć, wgnieceń i korozji. 
Sprawdź, czy z amortyzatorów nie cieknie 
olej. Obejrzyj rower również od spodu. Jeśli 
stwierdzisz powyższe usterki, skontaktuj 
się z wykwalifikowanym serwisem 
rowerowym, który ustali, czy trzeba 
naprawić rower. 

 Naciśnij na amortyzatory tak, aby ścisnąć 
je ciężarem ciała. Jeśli wydają się za 
„miękkie”, wyreguluj je tak, aby opadły 
prawidłowo pod ciężarem ciała na siodełku. 
Przeczytaj rozdział instrukcji z informacjami 
o wysokości zawieszenia pod ciężarem 
ciała. 

 Sprawdź, czy hamulce są prawidłowo 
zamontowane i wyregulowane. Sprawdź, 
czy dobrze działają. 

 Pokręć ręką kołami. Powinny być idealnie 
wyważone i nie trzeć ani o widelec, ani 
o hamulce. 

       Jeśli mocujesz koła na śruby z szybkim 
zamykaczem, sprawdź, czy ich nakrętki 
i dźwigienki są dobrze dokręcone. Jeśli masz ośki 
sztywne, to sprawdź, czy śruby jej mocowania są 
dokręcone z prawidłowym momentem. Ściśle 
przestrzegaj instrukcji wydanych przez producenta 
szybkich zamykaczy i osiek sztywnych. 

       Sprawdź długości linek i miejsca montażu osprzętu 
na rowerze. Nie powinny kolidować z zakresem 
skrętu kierownicy. 

       Jeśli masz oświetlenie do jazdy po drogach 
publicznych, sprawdź, czy jest dobrze 
zamontowane i wyczyść klosze. 

       Sprawdź czy łączniki montażowe osprzętu są 
dobrze dokręcone. 

        Puść kilka razy rower z niewielkiej wysokości, by 
odbił się oponami na ziemię. Sprawdź na słuch, 
czy nic nie poluzowało się. 

MONTAŻ WIDELCA 

 OSTRZEŻENIE! 

Zachowaj ostrożność: niebezpieczeństwo usterki produktu, wypadku z ciężkimi 

obrażeniami, a nawet śmierci! Najlepiej jest powierzyć montaż, obsługę i 

konserwację widelca amortyzowanego SR SUNTOUR wykwalifikowanemu 

serwisowi rowerowemu. Zachowaj ostrożność: niebezpieczeństwo zniszczenia 

produktu, wypadku z ciężkimi obrażeniami, a nawet śmierci! Wszystkie śruby 

mocujące należy dociągnąć z podanych dla nich przez producenta momentem 

siły (tj. hamulce, stery, itd.). 

1. Wymontuj stary widelec z roweru. Zdejmij miskę sterów ze starego widelca. 
2. Zmierz długość rury sterowej na starym widelcu. Porównaj ją z długością rury sterowej widelca 

SR SUNTOUR. Długość standardowa rury sterowej widelca amortyzowanego SR SUNTOR 
wynosi 255 mm. Rura sterowa może wymagać przycięcia na długość rury sterowej na starym 
widelcu. 

3. Zamontuj miskę sterów solidnie na głowicy widelca. Zamontuj kompletny widelec (ze sterami, 
podkładką i mostka kierownicy) w rowerze. Wyreguluj stery tak, aby skasować luz podczas ich 
obrotu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji wydanej przez producenta 
sterów. 
Wzór na obliczanie prawidłowej długości rury sterowej: [(Główka ramy + wysokość sterów 
+ podkładka, jeśli występuje + wysokość mostka) – 3 mm] = długość rury sterowej 
 



 

4. Zamontuj i wyreguluj hamulce zgodnie z instrukcją wydaną przez ich producenta. Jeśli rower ma 
hamulec tarczowy, to zamontuj jego szczękę wyłącznie w przeznaczone dla niej otwory 
gwintowane. Jeśli używasz hamulców typu cantilever, wybierz typ bez wspomagania hamowania. 
Zamontuj hamulce zgodnie z instrukcją wydaną przez ich producenta. Ustaw prawidłową długość 
linki hamulcowej, aby nie kolidowała ani z ruchem widelca, ani zakresem skrętu kierownicy. 

5. Zamontuj przednie koło. Sprawdź, czy nakrętki i dźwigienki mocowania koła są dobrze dokręcone 
(nakrętka nastawcza po zamknięciu szybkiego zamykacza powinna chwycić co najmniej cztery 
pełne zwoje gwintu). Jeśli widelec ma ośkę sztywną, to sprawdź czy wszystkie jej śruby 
dokręcono z odpowiednim momentem siły. Przestrzegaj instrukcji wydanej przez producenta systemu 

szybkich zamykaczy i ośki ruchomej (jeśli są na wyposażeniu). 

 

 

REGULACJA ODSTĘPU OPONY OD GŁOWICY WIDELCA  

1. Spuść ciśnienie z widelca (jeśli ma zawieszenie pneumatyczne). 
2. Ściśnij amortyzatory widelca do oporu. 
3. Zmierz odległość od szczytu opony do głowicy widelca. Powinna wynosić co najmniej 10 mm! 

Jeśli opona jest za duża, będzie uderzała o spód głowicy gdy amortyzatory są ściśnięte do 
maksimum ich skoku ujemnego. 

4. Odciąż całkowicie amortyzatory widelca i napompuj je (jeśli są pneumatyczne). 
5. Pamiętaj, że błotnik zmniejsza odstęp między oponą i głowicą widelca! Jeśli go zamontujesz, 

sprawdź ponownie odstęp jak wyżej. Próbę należy wykonać w razie zmiany rozmiaru opony! 

 

 

 

ODSTĘP OPONY  

 OSTRZEŻENIE! 

Jazda z oponami większymi niż dozwolone dla zamontowanego widelca jest skrajnie 

niebezpieczna: grozi wypadkiem z ciężkimi urazami, a w skrajnym przypadku — śmiercią! 

Niedostateczny odstęp opony od widelca grozi nagłą utratą panowania nad rowerem, 

wypadkiem z ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią! 

Wymiary w poniższej tabeli podano względem dolnych goleni widelca. Niektóre wartości podano 
względem dolnych goleni widelca z mocowaniem pod zderzak, pozostałe — bez mocowania pod 
zderzak. Sprawdź najpierw, czy wybrana wielkość koła pasuje do widelca. Wymiary opony podano na 
jej ściance bocznej. Opony różnią się średnicą zewnętrzną (tj. szerokością i wysokością profilu 
opony). Z tego powodu należy sprawdzić odstęp od opony do widelca, aby upewnić się, że nie dotknie 
główki nawet gdy amortyzator osiągnie maksimum skoku ujemnego. Pamiętaj, że najwęższy odstęp 
między goleniami jest między hamulcami. Jeśli chcesz zdjąć koło, spuść powietrze z opony, aby jej 
profil zmieścił się między hamulcami. 

 
 



 

         ZALECANE ROZMIARY OPON 

Model widelca 
Średnica 

goleni 
[mm] 

Zalecany 
rozmiar 
opony 

Szerokość opony 
maks 
[mm]. 

Średnica zewn. opony maks. 
(* Patrz uwagi pod tabelą) 

RUX38 27,5" BT 38mm 27,5" x 2,8" 73mm 732mm 

DUROLUX36 29"BT 36mm 
29" x 2,6"/ 

27,5" x 2,8" 
63mm 756mm 

DUROLUX36 27,5" BT 36mm 27,5" x 2,6" 63mm 723mm 

AURON35 29" BT 35mm 
29" x 2,4"/ 

27,5" x 2,8" 
63mm 756mm 

AURON35 27,5" BT 35mm 27,5" x 2,8" 73mm 737mm 
AURON34 29" 34mm 29" x 2,25" 58mm 752mm 
AURON34 27,5" 34mm 27,5" x 2,25" 58mm 708mm 

AION35 29" BT 35mm 
29" x 2,4"/ 

27,5" x 2,8" 
63mm 756mm 

AION35 27,5" BT 35mm 27,5" x 2,8" 73mm 737mm 
AION34 29" 34mm 29" x 2,25" 58mm 752mm 
AION34 27,5" 34mm 27,5" x 2,25" 58mm 708mm 

ZERON35 29" BT 35mm 
29" x 2,4"/ 

27,5" x 2,8" 
63mm 756mm 

ZERON35 27,5" BT 35mm 27,5" x 2,8" 73mm 737mm 
AXON34-werx 29" BT 34mm 29" x 2,4" 63mm 756mm 
AXON34-elite 29" BT 34mm 29" x 2,4" 63mm 756mm 
AXON34 29" BT 34mm 29" x 2,4" 63mm 760mm 
AXON34 27,5" BT 34mm 27,5" x 2,6" 67mm 725mm 
AXON32 29" BT 32mm 29" x 2,4" 63mm 756mm 
AXON32 27,5" BT 32mm 27,5" x 2,5" 66mm 724mm 
AXON32 29" 32mm 29" x 2,25" 58mm 754mm 
AXON32 27,5" 32mm 27,5" x 2,25" 58mm 710mm 
EPIXON 29" 32mm 29" x 2,25" 58mm 754mm 
EPIXON 27,5" 32mm 27,5" x 2,25" 58mm 710mm 
EPIXON 26" 32mm 26" x 2,25" 58mm 684mm 
RAIDON34 29" BT 34mm 29" x 2,4" 63mm 760mm 
RAIDON34 27,5" BT 34mm 27,5" x 2,6" 67mm 725mm 
RAIDON32 29" BT 32mm 29" x 2,4" 63mm 756mm 
RAIDON32 27,5" BT 32mm 27,5" x 2,5" 66mm 724mm 
RAIDON32 29" 32mm 29" x 2,25" 58mm 754mm 
RAIDON32 27,5" 32mm 27,5" x 2,25" 58mm 710mm 
RAIDON32 26" 32mm 26" x 2,25" 58mm 684mm 
XCR34 29" BT 34mm 29" x 2,4" 63mm 760mm 
XCR34 27,5" BT 34mm 27,5" x 2,6" 67mm 725mm 
XCR32 29" BT 32mm 29" x 2,4" 63mm 756mm 
XCR32 27,5" BT 32mm 27,5" x 2,5" 66mm 724mm 
XCR32 29" 32mm 29" x 2,25" 58mm 754mm 
XCR32 27,5" 32mm 27,5" x 2,25" 58mm 710mm 
XCR32 26" 32mm 26" x 2,25" 58mm 684mm 
XCR 24" 32mm 24" x 2,1" 54mm 624mm 
XCM34 29 BT 34mm 29" x 2,4" 63mm 756mm 
XCM34 27,5 BT 34mm 27,5" x 3,0" 78mm 740mm 
XCM32 29" BT 32mm 29" x 2,4" 63mm 752mm 
XCM32 27,5" BT 32mm 27,5" x 2,6" 67mm 730mm 
XCM32 20" CRG 32mm 20" x 2,25" 58mm 530mm 
XCM 24" BT 30mm 24" x 2,8" 73mm 678mm 



 

XCM 29" 30mm 29" x 2,4" 63mm 758mm 
XCM 27,5" 30mm 27,5" x 2,25" 58mm 714mm 
XCM 26" 30mm 26" x 2,25" 58mm 688mm 
XCM-JR. 20" 28mm 20" x 2,1" 56mm 526mm 
XCT30 29" 30mm 29" x 2,25" 58mm 750mm 
XCT30 27,5" 30mm 27,5" x 2,25" 58mm 714mm 
XCT L24" 28mm 24" x 2,1" 54mm 628mm 
XCT 20" plus 28mm 20" x 2,8" 73mm 554mm 
XCT L20" 28mm 20" x 2,1" 56mm 526mm 
XCT 24" 25,4mm 24" x 2,1" 54mm 628mm 
XCT 20" 25,4mm 20" x 2,1" 56mm 526mm 
XCE28 29" 28mm 29" x 2,25" 58mm 750mm 
XCE28 27,5" 28mm 27,5" x 2,25" 58mm 714mm 
XCE28 26" 28mm 26" x 2,1" 54mm 680mm 
MOBIE45 700C 34mm 700Cx 57C 59mm 751mm 
MOBIE45 27,5" 34mm 27,5" x 2,4" 63mm 717mm 
MOBIE25 700C 32mm 700Cx 57C 59mm 751mm 
MOBIE25 27,5" 32mm 27,5" x 2,4" 63mm 717mm 
MOBIE-A32 27,5" 32mm 27,5" x 2,4" 63mm 717mm 
XCM-ATB 29" 30mm 29" x 2,4" 63mm 760mm 
XCM-ATB 27,5" 30mm 27,5" x 2,4" 63mm 724mm 
XCT-ATB 29" 28mm 29" x 2,4" 63mm 760mm 
XCT-ATB 27,5" 28mm 27,5" x 2,4" 63mm 724mm 
NRX32-15 700C 32mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
NRX30 700C 30mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
NVX28 700C 28mm 700Cx 52C 54mm 738mm 
NCX30700C 30mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
TR-HSi 700C 30mm 700Cx 52C 54mm 738mm 
NEX-E25 700C 30mm 700Cx 52C 54mm 738mm 
NEX-E25 26" 30mm 26" x 2,1" 54mm 678mm 
NEX 700C 28mm 700Cx 48C 50mm 738mm 
NEX 26" 28mm 26" x 2,1" 54mm 678mm 
M3010-700C 25,4mm 700Cx 52C 54mm 742mm 
M3010-26" 25,4mm 26" x 2,1" 54mm 684mm 
M3010-24" 25,4mm 24" x 2,1" 54mm 630mm 
M3010-20" 25,4mm 20" x 2,1" 56mm 526mm 
CR9 700C 28mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
CR85-E25 700C 30mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
CR85-E25 26" 30mm 26" x 2,1" 54mm 684mm 
CR8700C 28mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
CR826" 28mm 26" x 2,1" 54mm 684mm 
CR7700C 25,4mm 700Cx 48C 50mm 722mm 
CR7 26" 25,4mm 26" x 2,1" 54mm 684mm 
* Uwagi: Wymiary w poniższej tabeli podano względem dolnych goleni widelca. Niektóre wartości 
podano względem dolnych goleni widelca z mocowaniem pod błotnik, pozostałe — bez mocowania pod 
błotnik. 

 



 

         MAKSYMALNA WIELKOŚĆ TARCZY HAMULCA 

Model widelca 
Średnica goleni 

[mm] 

Średnica tarczy 
hamulcowej z bezpośrednio 

mocowanym zaciskiem 

Średnica tarczy maks. 
[mm] 

RUX 38mm 203mm 203mm 
DUROLUX36 29 BT 36mm 180mm 203mm 
DUROLUX36 36mm 180mm 203mm 
AURON35 29"/27,5" BT 35mm 180mm 203mm 
AURON34 29"/27,5" 34mm 160mm 203mm 
AION35 29"/27,5" BT 35mm 180mm 203mm 
AION34 29"/27,5" 34mm 160mm 203mm 
ZERON35 29"/27,5" BT 35mm 180mm 203mm 
AXON34 29"/27,5" BT 34mm 160mm 180mm 
AXON32 29"/27,5" 32mm 160mm 180mm 
EPIXON 29"/27,5"/26" 32mm 160mm 180mm 
RAIDON34 29"/27,5" BT 34mm 180mm 203mm 
RAIDON32 29"/27,5"/26" 32mm 160mm 180mm 
XCR34 29"/27,5" BT 34mm 180mm 203mm 
XCR32 29"/27,5" BT 32mm 160mm 180mm 
XCR32 29"/27,5"/26" 32mm 160mm 180mm 
XCM34 29 BT 34mm 160mm 203mm 
XCM34 27,5 BT 34mm 160mm 203mm 
XCM32 29"/27,5" BT 32mm 160mm 180mm 
XCM30 29"/27,5"/26" 30mm 160mm 180mm 
XCT30 29"/27,5" 30mm 160mm 180mm 
XCT28L24" 28mm 160mm 180mm 
XCT 24"/20" 25,4mm 160mm 180mm 
XCE28 29"/27,5"/26" 28mm 160mm 180mm 
Mobie45 700C/27,5" 34mm 160mm 203mm 
Mobie25 700C/27,5" 32mm 160mm 180mm 
NRX32-15 700C 32mm 160mm 180mm 
NRX30 700C 30mm 160mm 180mm 
NVX28700C 28mm 160mm 180mm 
NCX30700C 30mm 160mm 180mm 
NCX2826" 28mm 160mm 180mm 
NEX-E25 700C 30mm 160mm 180mm 
NEX 700C/26" 28mm 160mm 180mm 
Seria M 25,4mm 160mm 180mm 

 

 

 

 



 

 
 
                                     
 
 
 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚI GWINTOWANEJ 15AH2 

MONTAŻ : 
1. Wsuń ośkę od strony koła zębatego na korbie. 
2. Dokręć ośkę kluczem imbusowym 5 mm z zalecanym momentem siły rzędu 8-10 Nm. 
3. Sprawdź gwint po drugiej stronie. Powinien wychodzić na zewnątrz. 

DEMONTAŻ: 
1. Odkręć ośkę kluczem imbusowym 5 mm od strony z kołem zębatym na korbie. 
2. Wyjmij ośkę. 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚI SZTYWNEJ GWINTOWANEJ 20mm 
1. Wsuń ośkę i dokręć ją kluczem imbusowym 6 mm z zalecanym momentem siły rzędu 10 Nm. 
2. Dociągnij docisk zabezpieczający kluczem imbusowym 4 mm z zalecanym momentem siły rzędu 7 
Nm. 

 
 
 
 

INSTRUKCJA MONTAŻ OŚI Z SZYBKIM ZAMYKACZEM 20mm 

1. Wsuń ośkę od strony z szybkim zamykaczem. 
2. Przymocuj ośkę zamykając ją czerwoną dźwigienką. 
3. Teraz możesz włożyć dźwigienkę w oś. 
4. Zabezpiecz szybkim zamykaczem. 
5. Ustaw, w razie potrzeby, siłę naciągu kluczem imbusowym 4 mm. 
6. Dźwignia powinna leżeć równo z dolną golenią. 

 
 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU AMORTYZATORA TYLNEGO O-LOC 

MONTAŻ : 
1. Sprawdź przed montażem, czy kołnierz dzielony rozchyli się po osadzeniu na miejscu. Całkowicie 
odchyl dźwigienkę. 
2. Wsuń kołnierz w ośkę, aż wskoczy na miejsce ze słyszalnym trzaskiem. Sprawdź, czy kołnierz 
dzielony rozchylił się po osadzeniu. 
3. Ustaw naciąg nakrętką tak, aby kołnierz leżał równo z hakiem. 
4. Zupełnie domknij dźwigienkę. Sprawdź, czy siedzi sztywno i nie rusza się. Dociągnij poprawnie, jeśli 
tak nie jest. 

DEMONTAŻ: 
1. Zupełnie odciągnij dźwigienkę. 
2. Pokręcaj nakrętką, aby kołnierz gwintowany wycofał się. 
3. Nadal pokręcaj nakrętką, aby kołnierz ścisnął się. 
4. Wyjmij oś. 

Uwaga : Przed montażem sprawdź, czy o- ring leży prawidłowo na części gwintowanej 
 
 
 
 



 

NAPIĘCIE WSTĘPNE SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ  

Można wyregulować amortyzację na widelcu względem 
masy ciała użytkownika i preferowanego stylu jazdy. Służy 
do tego regulacja napięcia wstępnego sprężyn. Nie chodzi 
o regulację twardości odbicia sprężyny, lecz jej napięcie 
wstępne przed obciążeniem zawieszenia ciałem 
użytkownika. Zmniejsza to wysokość zawieszenia na 
widelcu obciążonym przez użytkownika na rowerze. 
Sprężyna wyregulowana jest fabrycznie na średnią 
twardość. Obracając pokrętło regulacji napięcia wstępnego 
w prawo, zwiększasz je na sprężynie. Obracając pokrętło 
w lewo — zmniejszasz. Widelce amortyzowane SR 
SUNTOUR mają dwa dodatkowe stopnie twardości sprężyn 
— mniejszy oraz większy od standardowo ustawionego na 
sprężynach śrubowych. 

 

CIŚNIENIE POWIETRZA I WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA OBCIĄŻONEGO 

Masa ciała 
rowerzysty [kg] 

Zalecane 
ciśnienie 
powietrza 

[psi] 
 

RUX 
DUROLUX 

AURON 
AION 

AXON 
EPIXON 
RAIDON 

XCR-air XCM-Jr.-air Mobie45-air Mobie25 air NRX-air 
<55 <40 35-50 40-55 40-55 40-55 35-50 40-55 40-55 

55-65 40-50 50-60 55-65 55-65  50-60 55-65 55-65 
65-75 50-60 60-70 65-75 65-75  60-70 65-75 65-75 
75-85 60-70 70-85 75-85 75-85  70-85 75-85 75-85 
85-95 70-85 85-105 85-100 85-100  85-105 85-100 85-100 
95 < 85 + 105 + 100 + 100 +  105 + 100 + 100 + 

Ciśnienie 
fabryczne 
(ustawione 
fabrycznie) 

70psi 90psi 

32mm: 
110psi 

32mm: 
120psi 

50psi 90psi 100psi 85psi 
34mm: 
95psi 

34mm: 
100psi 

Ciśnienie maks. 105psi 120psi 145 psi 160psi 100psi 120psi 130psi 120psi 
         

Uwaga: 
Powyższe wartości są 
wyłącznie orientacyjne. 
Poprawny dobór ciśnienia 
zależy od nacisku masy 
ciała użytkownika 
siedzącego na rowerze i 
należy go określić na 
podstawie maksymalnego 
skoku amortyzatora na 
widelcu względem 
sposobu jazdy i upodobań 
rowerzysty. 

 

 

 
 
       Wysokość zawieszenia pod naciskiem masy ciała ( czyli ujemny skok sprężyny ) odpowiada 

ściśnięciu amortyzatorów pod masą ciała rowerzysty brutto, tj. z wyposażeniem na sobie ( np. 
plecakiem ochraniaczami i  itd.), pozycji ciała na rowerze i kształtowi ramy Wysokość 
zawieszenia pod naciskiem masy rowerzysty 

1. Odkręć korek zaworka. Przykręć pompkę do amortyzatorów. 
2. Napompuj amortyzator widelca tyle, ile trzeba. Nie wolno przekraczać maksymalnej zalecanej 

wartości ciśnienia. Patrz tabela powyżej. 
3. Usiądź na rowerze w normalnej pozycji jazdy i sprawdź wysokość zawieszenia pod naciskiem 

masy ciała (tj. ujemny skok zawieszenia). Zwiększ lub zmniejsz ciśnienie powietrza w razie 
potrzeby. Możesz lekko oprzeć się barkiem o ścianę, aby utrzymać stabilność siedząc w pozycji 
jazdy i prawidłowo zmierzyć wysokość zawieszenia pod obciążeniem. jazdy i prawidłowo 
zmierzyć wysokość zawieszenia pod obciążeniem. 



 

 
KONSERWACJA I PIELĘGNACJA WIDELCA 
  
        Gdy elementy ruchome roweru wystawione są na działanie brudu i wilgoci, sposób pracy 

zawieszenia pogorszy się nieco już po kilku przejazdach. Aby utrzymać jak najwyższą jego 
sprawność i bezpieczeństwo oraz bezawaryjność, wymaga on regularnej konserwacji i 
pielęgnacji. 

 
        Gwarancję unieważnia się w razie braku konserwacji zalecanej w instrukcji producenta 

amortyzatorów. 
 
        Nie wolno myć widelca amortyzowanego wodą pod dużym ciśnieniem, w tym myjkami 

ciśnieniowymi — grozi to wnikaniem wody przez uszczelki przeciwpyłowe. Nie wolno myć 
agresywnymi (żrącymi) detergentami. Widelec należy wycierać do czysta czystą szmatką 
zwilżoną pod bieżącą wodą. 

 
        Widelec amortyzowany wymaga konserwacji częściej niż to zalecane poniżej, jeśli 

używasz roweru w skrajnych warunkach pogodowych (np. zimą lub w obecności wody lub 
błota), a także w ciężkim terenie. 

 
        Jeśli zauważysz, że amortyzatory zaczynają pracować inaczej niż dotychczas lub rower 

prowadzi się inaczej, oddaj go natychmiast do serwisu, aby ten sprawdził stan widelca. 
        Po zakończeniu jazdy: Wyczyść rury goleni widelca i uszczelki przeciwpyłowe, po czym 

przetrzyj je naoliwioną ścierką. Sprawdź, czy na rurach goleni nie ma wgnieceń, 
zarysowań, odbarwień i śladów po wycieku oleju. 

 
        Co 50 godzin użytkowania: Konserwacja 1. typu (u sprzedawcy / w serwisie) 
 
        Co 100 godzin użytkowania lub przynajmniej raz w roku: Konserwacja 2. typu (u 

sprzedawcy / w serwisie, najlepiej przed zimą, aby zabezpieczyć smarami wszystkie części 
przed warunkami pogodowymi) 

 
KONSERWACJA 1. TYPU: 
 
        Sprawdzić pracę widelca i momenty siły dociągnięcia śrub i nakrętek mocujących na dolnych 

goleniach (zalecany moment siły dla śrub 10 Nm, dla nakrętek 8 Nm), sprawdzić, czy nie ma 
zarysowań, wgnieceń, pęknięć metalu, odbarwień, oznak zużycia i początków korozji 
(zabezpieczyć przecierając naoliwioną ścierką), oraz oznak wycieku oleju. 

 
KONSERWACJA 2. TYPU: 
 
        Konserwacja 1. typu, a także: demontaż i czyszczenie całego widelca, czyszczenie i smarowanie 

uszczelek przeciwpyłowych i tulejek ślizgowych, kontrola momentu siły dokręcenia łączników 
montażowych, regulacja siły amortyzacji względem upodobań użytkownika. 

 
        Przed demontażem należy sprawdzić luz na tulejach ślizgowych widelca. W tym celu naciśnij 

przedni hamulec i popchnij rower na kołach naprzód i wstecz, trzymając za sztycę pod mostkiem 
kierownicy. Jeśli luz jest za duży (powyżej 1 mm na podkowie/dolnym mostku), należy wymienić 
tulejki ślizgowe. 

 

 
 









ZOBOWIĄZANIA I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania wynikające z tej gwarancji są ograniczone do naprawy i wymiany widelca 
amortyzowanego lub dowolnej jego części, w której wykryto usterkę materiałową lub 
produkcyjną w okresie dwóch lat od zakupu.
SR SUNTOUR  nie udziela żadnych wyrażonych ani domniemanych gwarancji przydatności, za 
wyjątkiem powyższych zapisów. SR SUNTOUR w żadnym wypadku nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody uboczne ani straty wtórne.
Szkody spowodowane użyciem części zamiennych innych producentów lub szkody 
spowodowane użyciem części niezgodnych z widelcami amortyzowanymi SR SUNTOUR lub 
dla innych nieodpowiednich nie są objęte niniejszą gwarancją.

OGRANICZENIA:

1. Wszystkie wkłady  SR SUNTOUR są objęte ograniczoną roczną gwarancją.

2. Wszystkie tuleje i pierścienie ślizgowe są objęte ograniczoną półroczną gwarancją

Ta gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia:
-Uszczelek przeciw kurzowych
-Uszczelek olejowych
-Pierścieni uszczelniających
-Tulei ślizgowych
-Gumowych części ruchomych
-Rur goleni
-Kartridży 

INTERNET 

Szczegółowe informacje i dokumentacja: https://www.srsuntour-cycling.com/pl/home

• Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
https://www.eurobike.pl/wp-content/uploads/2018/10/DRUK-ZGŁOSZENIA   
REKLAMACYJNEGO-EUROBIKE.pdf

•Instrukcja użytkowania widelców amortyzowanych SR Suntour 
https://www.eurobike.pl/wp-content/uploads/2018/10/instrukcja-do-amortyzatorow   suntour.pdf

•Instrukcja użytkowania tylnych amortyzatorów SR Suntour Raidon, Epicon, Durolux
https://www.eurobike.pl/wp   
content/uploads/2018/10/OWNERS_MANUALS_REAR_SHOCKS-RED.pdf

•Instrukcja użytkowania tylnych amortyzatorów SR Suntour UNAIR, DUAIR
https://www.eurobike.pl/wp-content/uploads/2018/10/REAR-SHOCK-owners-manual   DU.pdf

•Filmy techniczne: http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos

•Więcej informacji technicznych: https://www.eurobike.pl/sr-suntour





 

 

 

 

WYKAZ NAPRAW GWARANCYJNYCH I SERWISOWYCH 

LP DATA 
SERWISU: 

OPIS WYKONANYCH NAPRAW /PRZEGLĄDÓW: PIECZĘĆ PODPIS SERWISU : 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 



EURO BIKE PRODUCTS PIOTR PAWLAK
Oficjalny dystrybutor produktów marki SR SUNTOUR

EURO BIKE PRODUCTS Piotr Pawlak 
ul. Ostrowska 498, 498A 

61-324 Poznań 
tel. +48 61 8 705 107 

email:info@eurobike.pl
        hurt@eurobike.pl

www.eurobike.pl


