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1. ÚVOD – VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
 
Dříve než začnete studovat tento manuál, přečtěte si prosím nejprve informace uvedené v sekci „Bezpečnostní pravidla pro 
uživatele příručky“. 
Informace obsažené v sekci Bezpečnostní pravidla pro uživatele příručky platí pro provoz vidlice  MARZOCCHI BOMBER  
a pro její údržbu. 
Máte-li jakékoliv dotazy týkající se péče a údržby pružícího systému, prosím, kontaktujte přímo Vaše nejbližší servisní 
středisko. Seznam těchto servisních center naleznete v zadní části tohoto návodu nebo přímo na internetových stránkách 
www.marzocchi.com  
 
Tento manuál nevysvětluje montáž ani demontáž vidlice z jízdního kola, kola, řídítek  ani jiných  komponentů přímo nebo 
nepřímo spojených, které nejsou vlastní součástí vidlice. 
MARZOCCHI  si vyhrazuje práva na změnu výrobku za účelem jeho zlepšení nebo přiblížení se k obchodním a výrobním 
požadavkům, kdykoliv a bez předchozího oznámení. 
Uživatel je osoba, která je zodpovědná pouze za správné následování montážních instrukcí existujícího návodu. 
 
ÚVODNÍ PIKTOGRAMY 
     ATTENTION -  UPOZORNĚNÍ 
Popisy uvedené tímto symbolem obsahují informace, návody nebo postupy, které pokud nejsou respektovány, mohou 
způsobit poškození, nebo chybnou funkci vidlice, nebo újmu na zdraví uživatele (dokonce smrtelné) nebo poškození 
životního prostředí. 
      NOTE - POZNÁMKA 
Popisy uvedené tímto symbolem obsahují informace, návrhy řešení nebo postupy doporučené výrobcem MARZOCCHI 
k optimálnímu využití vidlice. 
 
POUŽITÍ VIDLIC BOMBER 
V následující tabulce naleznete možnosti využití vidlic MY2004 Marzocchi Bomber. 
        UPOZORNĚNÍ 
Nepoužívejte vidlice jinde než to  doporučuje výrobce. Další informace týkající se speciálního použití vidlice se, prosím, 
obraťte na „Bezpečnostní pravidla pro uživatele“ 
Tabulka 1 Využití vidlic MY2004 Marzocchi Bomber. 
Viz.obr.str.97 
 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE 
2.1 VNĚJŠÍ KOMPONENTY K VIDLICI 
Řada vidlic MY 2004 MARZOCCHI BOMBER zahrnuje mnoho různých modelů, které mají průměr šavle mezi 30 až 40 mm 
a zdvih do 300 mm. Kromě několika výjimek se vidlice  MY 2004 MARZOCCHI BOMBER skládá ze dvou hlavních 
monobloků: 
horní monoblok šavlí, krku a korunky (které jsou smontovány kryogenickým postupem, nazývaným „cryofit“, pro pevné a 
nerozebiratelné spojení), spodní monoblok jednodílný magnéziový odlitek kluzáků a podkovy. 
Materiálem použitým na výrobu hlavních  komponentů je aluminium BAM  z leteckého průmyslu a magnesium, tyto 
použité materiály jsou velmi lehké, což pomáhá snižovat hmotnost vidlice. 
 
2.1.1 BLATNÍK 
MARZOCCHI  nabízí možnost integrovaného blatníku pro všechny vidlice s průměrem šavle 32 mm a na nové vidlice 888R 
a 888RT. Blatník namontovaný na spodní část korunky chrání jezdce před nečistotami odlétajícími z předního kola. 
 

2.1.2 DÁLKOVÁ REGULACE 
Toto zařízení může být nainstalováno na řidítka a umožňuje nastavení funkcí hydraulické nábojnice ECC5 a ETA,  aniž by 
bylo nutné sundat ruce ze řídítek. 
Pro modely 2003 a 2004 nebude k dispozici. 
 
2.1.3 CHRÁNIČE ŠAVLÍ 
Jsou vyrobeny z plastického materiálu a jsou běžným ochranným vybavením upside down vidlic (Shiver SC a Shiver DC), 
které zabraňují zneěištění šavlí bahnem a prachem , který je zvedán během jízdy předním kolem, a také zjišťují ochranu 
povrchu šavlí před poškozením odletujícím kamením. 
 
      2.1.4. SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ OSY KOLA 
Systém uchycení osy kola ke kluzáku vidlice může být standardní s obvyklými úchyty (zápustky) nebo se systémem QR20. 
Vidlice využívající tento systém musí mít vhodný náboj široký 110 mm s 20 mm osou kola. 
Systém MARZOCCHI QR20 Plus je nová, propracovaná verze systému QR20, která při maximální ovladatelnosti zcela 
obepne osu kola, zatímco stále umožňuje jednoduchou demontáž kola. 
Nový systém QR 20 Plus s 20 mm osou je k dispozici ve dvou provedeních,  obě verze používají kovaný aluminiový závěs, 
který je připojen na dolní magnesiový kluzák. Kovaná aluminiová páčka může být rychloupínací což velmi ulehčuje její 
otevírání a zavírání nebo může být „se šroubem“, kde se pak upínání provádí přitahováním šroubu. 
20 mm osa kola použitá v obou systémech QR 20 Plus může být s rychloupínákem nebo na šroub. 
Vidlice upside down (Shiver SC, Shiver DC), stejně jako modely stavěné pro intenzivnější použití ( řady 888 a řady Monster) 
jsou opatřeny upevňovacím systémem kola, které původně pochází z využití na motocyklech, používajících 20 mm osu. 
 Viz.obr.str.99 
Upevňovací systémy osy kola Marzocchi Bomber: (A) obvyklé úchyty (zápustky), (B)  QR 20 Plus, (C) QR 20 se šroubem, 
(D) Specializovaná osa Shiver, (E) Specializovaná osa Monster, (F) Specializovaná osa 888 
Tabulky na str. 100-109 popisují základní rozměry vidlic. 
 
   VNITŘNÍ KOMPONENTY VIDLICE A JEJÍ PROVOZ 
Uvnitř vidlice MARZOCCHI se nachází vinuté pružiny nebo vzduch tvořící pružný systém. 
Velikost útlumového zatížení vznikajícího během stlačení šavlí vidlice nebo při jejich návratu, může být regulována externě 
nastavitelnou patronou. Nebo polpatronou se speciálním hydraulickým ventilem, který funguje podle rychlosti stlačení šavlí 
(Speed Sensitive Valving – provoz ventilu závislý na rychlosti). 
Ventily polopatrony mohou být s interní nebo externí regulací, ale také mohou mít pevné nastavení. 
Patrony a polopatrony s ventily jsou celé ponořeny do oleje (Otevřená lázeň). Tento systém poskytuje řádné promazání a 
chlazení vnitřních kluzných částí, dále obsah oleje pracuje jako tlumící a seřizovací prvek. 
Ve srovnání s pevným systémem, systém otevřené lázně snižuje frekvenci údržby. 
Šavle jsou vedeny v kluzácích dvěma teflonovýma pouzdrama, bez statického tření. 

Utěsněný systém zabraňuje úniku oleje nebo jeho kontaminaci nečistotami na šavli vjíždějící do kluzáku vidlice. Spoj 
šavle s kluzákem je utěsněn speciálním dvoubřitým olejovým těsněním a prachovým těsněním. 

Různé systémy tlumení vidlic jsou uvedeny níže: 
 
ECC5: (Extension Control Cartridge) nová patrona s ovládáním útlumu a blokace nabízí on-the-fly nastavení zpětného 
útlumu pružení pěti-polohovou regulací. Nejrychlejší poloha chodu se používá při downhillu, tři, střední polohy při startu 
sprintu a při drsném stoupání, a zcela uzamčená poloha ECC při výjezdech příkrých horských neupravených terénů nebo při 
stoupání ( styl Maratonu). 
 
ETA: (Extension Travel Adjustment)  nové nastavení zdvihu uzamyká tlumení a zdvih  jako standardní ECC, ale přitom stále 
dovoluje pohyb od 25 – 30 mm. 
 
HSCV: (High-Speed Compression Valve)  vysokorychlostní kompresní ventil umožňuje  snazší kompresi pro lepší citlivost, 
přičemž však zabraňuje dosednutí vidlice na doraz. To je nejlepší způsob, jak zajistit ovladatelnost při stálém a perfektním 
tlumení. Pohyblivý ventil nahoře ovládá útlum a pomalý kompresní útlum. Speciální ventil na spodní straně nábojnice 
(HSCV) zajišťuje ovladatelnost i  při tvrdém nárazu. 
 
SVV: (Speed Sensitive Valve)  ventil závislý na rychlosti, tlumení řídí pětiokruhový ventil a intenzita útlumu závisí na 
rychlosti komprese nebo útlumu  a současně na tom, v jaké poloze zdvihu se vidlice právě pohybuje. 
 
SSVF: Nejnovější verze našeho ventilu závislém na rychlosti má nový plovoucí ventil s pružinkou. Toto vytváří pružně 
uložený ventil, který je mnohem citlivější a využívá externího seřizování pružení. 
 
Tabulka 12 – Tlumící systém vidlic BOMBER 

Vidlice Tlumící sytém  
 Pravé noha Levé noha 
Dirt Jumper I Polopatrona SSV s externím nastavením Nenastavitelná polopatrona SSV 
Dirt Jumper II Polopartona SSV s interním nastavením Nenastavitelná polopatrona SSV 
Dirt Jumper III Nenastavitelná polopatrona SSV Nenastavitelná polopatrona SSV 
Junior T SSV nenastavitelná polopatrona Nenastavitelná polopatrona SSV 
Marathon S Hydraulická patrona HSCV F/R Patrona ETA 
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Marathon SL Hydraulická patrona ECC5 Záporná vzduchová patrona 
Marathon SL 29er Hydraulická patrona ECC5 Záporná vzduchová patrona 
Monster T Patrona nastavení F/R nahoře a F/A 

nastavení dole 
Patrona finálního F/A externího 
nastavení 

MX Comp AIR Polopatrona SSV s interním nastavením Nenastavitelná polopatrona SSV 
MX Comp COIL Polopatrona SSV s interním nastavením Polopatrona SSV s interním 

nastavením 
MX Comp + ETA Polopatrona SSV s interním nastavením Patrona ETA 
MX Comp COIL 29er Polopatrona SSV s interním nastavením Polopatrona SSV s interním 

nastavením 
MX Pro AIR Polopatrona SSV s externím nastavením Nenastavitelná polopatrona 
MX Pro COIL Polopatrona SSV s externím nastavením Nenastavitelná polopatrona  
MX Pro  + ETA Polopatrona SSV s externím nastavením Patrona ETA 
888 R HSCV F/R hydraulická patrona Finální F/A HSCV hydraulická 

patrona 
888 RR HSCV F/R hydraulická patrona Nenastavitelná polopatrona 
888RT Nenastavitelná polopatrona Nenastavitelná polopatrona 
Shiver DC HSCV F/R hydraulická patrona Hydraulická patrona HSCV F/R 
Shiver SC HSCV F/R hydraulická patrona Hydraulická patrona HSCV F/R 
Super Monster Patrona nastavení F/R nahoře a F/A 

nastavení dole 
Patrona finálního F/A externího 
nastavení 

Super T Pro HSCV F/R hydraulická patrona Hydraulická patrona HSCV F/R 
Z1 Drop-Off I Polopatrona SSVF s externím nastavením Patrona ETA 
Z1 Drop-Off II Polopatrona SSV s externím nastavením Nenastavitelná polopatrona SSV 
Z1 FR HSCV F/R hydraulická patrona Patrona ETA 
Z1 FR SL Hydraulická patrona ECC5 Záporná vzduchová patrona 
Z – 150 DO Polopatrona SSVF s externím nastavením Patrona ETA 
Z-150 FR HSCV F/R hydraulická patrona Patrona ETA 
Z=150 FR SL Hydraulická patrona ECC5 Záporná vzduchová patrona 

F/A = regulace brždění komprese  
F/R = regulace útlumu 
 
3.  INSTALACE 
3.1 INSTALACE NA RÁM 
Vidlice je dodávána s bezzávitovým krkem „A-Head Set“, který je možné podle potřeby zkrátit podle velikosti rámu, na který 
bude použita. 
Instalace vidlice na rám kola je velmi specifickou operací, která musí být provedena odborníkem. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Montáž na rám a řídící trubku musí být provedena v souladu s návodem od výrobce.  Nesprávná instalace může ohrozit 
bezpečnost řidiče. 
Marzocchi negarantuje instalaci a odmítá veškerou zodpovědnost za poškození a/nebo nehody, které mohou být způsobeny 
nesprávnou montáží vidlice. 
Krk musí být nalisován do korunky, jeho výměna může být provedena pouze některým ze servisních center s použitím 
speciálního nářadí. 
UPOZORNĚNÍ! 
V případě nesprávné instalace krku do korunky může řidič ztratit kontrolu nad svým kolem, nebo může dokonce dojít 
k ohrožení jeho bezpečnosti. 
Na všech modelech MY2004 BOMBER s dvojitou korunkou je spodní korunka upnuta k šavlím (nebo ke kluzáku u upside 
down modelů) prostřednictvím šroubů. V tomto případě musíte dávat pozor na následující opatření během instalace: 
v případě výskytu zvětšeného průměru šavlí nebo kluzáků , může být korunka upevněna  pouze v těchto místech ( viz. 
Obrázek) 
v případě výskytu značek na šavlích nebo na kluzácích musí být spodní část spodní korunky umístěna nad značkou 
vzdálenost mezi pneumatikou (nafouknutou) a spodní částí spodní korunky musí být větší než 4 mm 
na vidlicích Monster musí být vzdálenost mezi spodní částí spodní korunky a prachovým těsněním větší než 4 mm 
na vidlicích Monster musí být maximální délka krku mezi dvěma korunkami menší než 190 mm 
Viz.obr.str. 112 
3.2.  INSTALACE BRZDNÉHO SYSTÉMU 
Instalace brzdného systému je velmi delikátní operací, která musí být provedena odborníkem. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Marzocchi neručí za montáž a odmítá nést zodpovědnost za škody a/nebo nehody, které mohou být způsobeny nesprávnou 
montáží. 
Nesprávná instalace systému kotoučové brzdy může způsobit přepětí adaptéru, který může prasknout. Montáž brzdného 
systému musí být provedena v souladu s návodem výrobce brzdného systému. Chybná instalace může ohrozit bezpečnost 
řidiče. 

Použití brzdného systému pouze v souladu se specifiky vidlice, berte na zřetel, že: 
na vidlice o průměru šavlí 32 mm můžete montovat pouze kotoučový brzdný systém 
vidlice s průměrem šavlí 30 mm musejí být nejdříve opatřeny doplňky kotoučového brzdného systému nebo čepy pro V-
brzdy či Cantilever brzdy  
pouze odborník může nahradit jeden brzdný systém jiným 
spodní monoblok vidlice 29“ kola je sestaven montáží, ne odléváním, proto   čepy V-brzd či Cantilever brzd, (šrouby A) 
zajišťují horní část kluzáku v podkově. V případě montáže kotoučové brzdy mohou servisní centra nahradit čepové šrouby 
brzd (A) šrouby s hlavicí (B). 
uživatel nesmí v žádném případě odstraňovat tyto čepové šrouby brzd (A) ani šrouby s hlavicí (B) 
nenahrazujte šrouby (B) komerčními šrouby 
na šrouby se závitem (A,C) a na šrouby opatřené hlavicí (B) se používá speciální lepidlo závitu, takže odstraněné šrouby 
nemohou být znovu použity, protože demontáží ztrácí lepidlo svoji funkci 
v případě namontování kotoučového brzdného systému se před každou jízdou ubezpečte, zda je hadice brzdného systému 
řádně napojena k úchytnému systému brzdy (D,E) 
 
           Viz.obr.str.113 
3.3 INSTALACE STANDARDNÍ  VIDLICE 
UPOZORNĚNÍ! 
Nainstalujte kolo v souladu s návodem výrobce.Pro správnou funkci vidlice budete potřebovat následující: 
zkontrolujte správné nastavení vidlice kola jejím opakovaným stisknutím několikrát otočte předním kolem, abyste ověřili 
správné srovnání se sedlem kotoučové, „V“ nebo cantilever brzdy 
 
3.4 INSTALACE VIDLICE QR20 PLUS 
Pro správnou funkci vidlice následujte prosím při instalaci kola níže uvedené pokyny: 
uvolněte zabezpečovací systém na obou nohách stlačením páky (A) dolů a otevřete objímky (P) u rychloupínacích os, 
otevřete uvolňovací páčky (B) 
u závitových os povolte čepičky (C ) tak, aby bylo možné vložit osu kola do úchytu vložte osu kola (D) do úchytu kola na 
vidlici ujistěte se, že podložka  (E) osy kola je vycentrována v sedle kluzáku, pokud je střed kola opatřen rychloupínacím 
systémem, upevněte kolo rychloupínací páčkou (B), v jiném případě utáhněte víčko umístěné na straně osy 6mm imbus 
klíčem na požadovaný moment(viz. Tabulka Utahovacích momentů) ověřte správné usazení podložky (E) v sedle kluzáku 
zkontrolujte správné sestavení opakovaným plným stisknutím vidlice kola zdvihněte přední kolo, několikrát jím zatočte a 
ověřte, zda je srovnáno s kotoučovou brzdou. 
Zajistěte upevňovací systém přitáhnutím pák (A) směrem nahoru a upravte mezeru pomocí matky (H), pokud je to potřeba 
           Viz.obr.str.114 
 
3.5 INSTALACE VIDLICE QR20 „SE ŠROUBEM“ 
Pro správnou funkci vidlice prosím následujte níže uvedené pokyny k instalaci kola: 
pomocí 6 mm imbus klíče povolte oba šrouby (L) tak, aby  bylo možné otevřít jistící objímku (M) 
u rychloupínacích os, otevřete uvolňovací páčky (B) 
u závitových os povolte  čepičky (C ) tak, aby bylo možné vložit střed kola do úchytu 
vložte střed kola (D)  do úchytu vidlice, ujistěte se, že podložka  (E) osy kola je vycentrována v sedle kluzáku  
pokud je střed kola opatřen rychloupínacím systémem, upevněte kolo rychloupínací páčkou (B), v jiném případě utáhněte 
víčko umístěné na straně osy 6mm imbus klíčem na požadovaný moment(viz. Tabulka Utahovacích momentů) 
ověřte správné usazení podložky (E) v sedle kluzáku, zkontrolujte správné nastavení opakovaným plným stisknutím vidlice 
kola, zdvihněte přední kolo, několikrát jím zatočte a ověřte, zda je srovnáno s kotoučovou brzdou 
Zajistěte upevňovací systém  (M) a utáhněte oba šrouby (L) pomocí 6 mm imbus klíče 
Viz.obr.str.115 
 
3.6  INSTALACE VIDLICE 888 SERIES 
Pro řádnou funkci vidlice, prosím, následujte při instalaci kola níže uvedené pokyny : 
vsuňte osu kola (A)  pravým úchytem do středu kola a do levého úchytu  
utáhněte a nechte utažený pravý úchyt osy středu kola pomocí 6mm klíče, potom dále s použitím 6 mm klíče utáhněte čepičky 
osy středu kola na požadovaný kroutící moment (Viz. Tabulka Utahovací momenty) na čepičce (C ) 
opakovaně zcela stlačte vidlici, aby se řádně srovnaly nohy vidlice 
pomocí 5 mm klíče utáhněte na požadovanou sílu šrouby (B) (Viz. Tabulka – Utahovacích momentů) umístěné na 
koncovkách v pořadí 1 – 2 – 1. 
 
Viz.obr.str.116 
3.7 INSTALACE VIDLICE MONSTER SERIES 
Pro řádnou funkci vidlice, prosím, následujte níže uvedené pokyny k instalaci kola: 
v případě, že byla vidlice demontována z rámu kola nebo byla měněna poloha nohou vidlice výměnou korunek, musíte lehce 
uvolnit 6 šroubů (E)pomocí 4mm klíče držících podkovu (D) 
vložte osu kola (A)  pravým  úchytem do středu kola a do levého úchytu  osy  
pomocí 6 mm klíče utáhněte šrouby středu (B) umístěné na levé straně na požadovanou sílu (Viz. Tabulka Utahovací 
momenty) 
opakovaně zcela stiskněte vidlici 
pomocí 5 mm klíče utáhněte šrouby (C ) umístěné na obou koncovkách na požadovanou sílu v pořadí 1- 2 – 1 
s použitím 4 mm klíče utáhněte šrouby (E) v pořadí 1 – 2 – 3 –2 – 1 na požadovanou sílu 



UPOZORNĚNÍ! 
Nesprávné srovnání kola může vést ke ztrátě řádného klouzání šavlí vidlice. 
         Viz.obr.str.117 
 
3.8 INSTALACE VIDLICE SHIVER 
Pro řádnou funkci vidlice, prosím, následujte níže uvedený návod k instalaci kola: 
vložte osu kola (A)  pravým  úchytem do středu kola a do levého úchytu  osy 
přišroubujte šroub (B) na levé straně a utáhněte jej na potřebnou sílu  (Viz. Tabulka Utahovací momenty) 
opakovaně stiskněte vidlici na maximum, aby se srovnaly nohy vidlice 
utáhněte na požadovanou sílu šrouby (C ) v pořadí 1 – 2 – 1 (Viz. Tabulka Utahovací momenty) nacházející se na obou 
koncovkách 
 
INSTALACE BLATNÍKU 
Vidlice s průměrem šavlí 32 mm a vidlice 888 série mohou být vybaveny vmontovaným blatníkem. Blatník může být součástí 
vidlice nebo objednán samostatně. 
Při montáži blatníku (F) musíte vložit malou vložku (H) mezi šroub a blatník, viz. Obrázek a utáhnout šroub (G) otáčením 8 
mm klíče na požadovanou sílu. 
Viz.obr.str.118 
 
4. ÚDRŽBA 
4.1 PROBLÉMY – JEJICH KLASIFIKACE  -  ŘEŠENÍ 
Tento bod uvádí některé z potíží, které mohou vzniknout během používání vidlice, možné příčiny těchto problémů a návrhy 
řešení. Před rozebráním vždy konzultujte problém s níže uvedenou tabulkou. 
 
Tabulka 13 -  Problémy – Jejich klasifikace – Řešení 
 
PROBLÉM JEHO KLASIFIKACE  ŘEŠENÍ 
  X Zvětšete stupeň předpětí   
Vidlice je příliš Stupeň pružení je příliš X Zkontrolujte hladinu oleje 
pokleslá jemný nebo olej ve vidlici X Vyměňte pružiny na tužší 
 je příliš tekutý  Zvyšte tlak vzduchu 
Vidlice jde příliš snadno 
dolů, ale  

 
Nedostatečná komprese 

X Zvyšte kompresi tlumení výměnou typu oleje 

má doporučený pokles. tlumení  Zvyšte kompresi tlumení odpovídajícím 
regulátorem 

Vidlice jde dolů příliš 
snadno, potřebuje více 

 
 
Stupeň pružení je příliš 

 
 
X 

 
 
Zkontrolujte hladinu oleje 

než maximální jemný nebo olej ve vidlici X Vyměňte pružiny na tužší 
Předpětí, aby se docílilo 
řádného poklesu 

je příliš tekutý  Zvyšte tlak vzduchu 

Vidlice se  Pružení je příliš tuhé, X Zkontrolujte hladinu oleje 
nepohybuje nebo hladina oleje  je  X Zjemněte pružení 
v celé délce příliš vysoká  Snižte tlak vzduchu 
Vidlice se vrací příliš     

Zvyšte tlumení pružení 
rychle, po nárazu  tvrdě 
dorazí až na doraz 

Nedostatečné tlumení pružení X Nahraďte olej (SAE 7,5) za více viskózní 

Vidlice jde snadno na doraz  
Nedostatečné tlumení komprese 

  
Pomocí příslušného regulátoru zvyšte 
tlumení komprese 

Přední kolo utíká Příliš velký útlum,  Snižte velikost útlumu 
při zatáčení měkké pružení X Zvyšte tvrdost pružení 
Kolo „stávkuje“ v pohybu 
během 
četných nárazů 

 
Přílišné utlumení zpětného chodu 

  
Snižte velikost tlumení 

Klepavé zvuky během 
odrazu, ale žádné tvrdé 
nárazy 

 
Přílišné utlumení zpětného chodu 

  
Snižte 
veliko
st 
tlume
ní 

Olejové „kolo“ na šavlích Olejové těsnění je znečištěné  
X 

 
Vyměňte těsnění 

Velké množství oleje na     

šavlích, olej odkapává  Těsnění jsou porušeny, šavle by 
mohly být zničeny 

 
 
X 

 
Vyměnit těsnění a zkontrolovat šavle 
 

Vidlice je mazovitá, 
nepracuje jako nová 

 
Olejová těsnění jsou znečištěna, 
potřebují údržbu 

 
 
 
X 

 
 
 
Vyměnit těsnění 

Olej prosakuje Ztráta spodních šroubů  Utáhněte spodní šrouby 
spodem Těsnění poškozeno X Náhrada těsnění 
Ztráta Opotřebené kluzné pouzdro X Náhrada kluzného pouzdra 
citlivost Starý olej X Výměna oleje 

Operace označené „X“ je možné provádět pouze v servisních centrech Marzocchi. 
 
Tabulka 14 – Tabulka pravidelné údržby 
 

Všeobecná údržba Použití 
 Intenzivní Normální 
Kontrola utažení šroubů na požadovanou 
sílu 

 
Před každou jízdou 

Vyčištění šavlích a těsnění od prachu a 
nečistot 

 
Po každé jízdě 

Kontrola tlaku vzduchu Před každou jízdou 10 hodin 
Výměna oleje 50 hodin 100 hodin 
Výměna olejového těsnění 50 hodin 100 hodin 

 
 
4.2 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
Po kompletním rozebrání vždy použijte nové, originální těsnění Marzocchi. 
K upevnění dvou šroubů nebo matic, které jsou vzájemně blízko, vždy to provádějte v pořadí 1 – 2 – 1 s použitím 
odpovídajícího utahovacího klíče (Viz. Tabulka Utahovací momenty) 
Nikdy nepoužívejte hořlavé nebo korozní rozpouštědlo při čištění dílů, mohlo by dojít k poškození těsnění. Pokud je to nutné, 
použijte speciální čistící prostředek, který nesmí být korozivní, hořlavý a nesmí mít vysokou teplotu vznícení. Musí být 
kompatibilní s materiálem těsnění a pokud možno biologicky odbouratelný. 
Pokud plánujete, že nebudete vidlici delší dobu používat, vždy řádně promažte části vidlice, které jsou v kontaktu s nějakým 
olejem z vidlice. 
Nikdy nevylívejte mazadla, rozpouštědla ani čistící prostředky, které nejsou zcela schopné rozkladu do přírody, tyto 
prostředky musejí být odevzdány do speciálních odpovídajících kontejnerů, dále se s nimi nakládá dle platných pravidel. 
Používejte pouze metrické klíče, ne „britské“, které mohou mít podobné velikosti, ale mohou poškodit šrouby a tím 
znemožnit jejich rozšroubování. 
Používejte správnou velikost a druh šroubováku při  montáži a demontáži kovových pojistných kroužků, těsnění nebo 
pouzder, abyste se vyhnuli poškrábání nebo pořezání dílů hrotem šroubováku. 
Neprovádějte údržbu a/ani úpravy, které nejsou vysvětleny v tomto návodu, pokud je nutné takové operace provést, nechte je 
provést v servisním středisku. 
Provádějte pouze údržbu nebo opravy, u kterých jste si jisti, že je zvládnete a na které máte odpovídající nářadí.  Pokud 
nastane situace, kdy si tímto nebude jisti, kontaktujte odborné servisní centrum, kde specializovaní technici se správným 
nářadím a originálními náhradními díly opraví Vaši vidlici a navrátí ji zpět do původního plně funkčního stavu. 
Vždy používejte pouze originální náhradní díly. 
Pracujte v čistém, uklizeném a dobře osvětleném prostředí, pokud je to možné, vyhněte se údržbě ve venkovním prostředí. 
Leštěný povrch potřebuje pravidelnou péči, používejte některé z leštících směsí a bude zářit jako nová. 
Pečlivě zkontrolujte, zda v místě, kde pracujete, se nenacházejí  kovové hobliny nebo nečistota. 
Neupravujte komponenty vidlice. 
 
ČIŠTĚNÍ ŠAVLÍ VIDLICE  
        POZNÁMKA! 
Výrobce promazává prachové těsnění vidlice mazadlem, které způsobují, že se kluzné trubky posouvají snadněji, zvláště když  
vidlice nebyla delší dobu použita. Některé mazivo se při používání vidlice může rozpustit a stéct na šavle a bude to vypadat 
jako když prosakují, ale není to tak, opatrně vyčistěte šavle (A) po každém použití malým šroubováčkem zdvihněte prachové 
těsnění (B)  dejte pozor na poškrábání šavlí 
Posuňte těsnění po šavli a odstraňte usazený prach pod těsněním proudem vzduchu 
     POZNÁMKA! 
Je dobré vidlici sundat, aby se nám jednotlivé části snadněji čistily. 
     UPOZORNĚNÍ! 
Nikdy nepoužívejte kovové nářadí na čištění dílů od nečistot. 
lehce stlačte nohy vidlice a odstraňte stopy nečistot ze šavlí, promažte prachové těsnění  a viditelný povrch olejového těsnění 
nějakým silikonovým mazadlem, rukou zatlačte zpět  prachové těsnění (B) do jeho lůžka  
Viz.obr.str. 122 
 



ODVZDUŠNĚNÍ 
POZNÁMKA! 
Tato operace musí být provedena s namontovanou vidlicí na kole a s plně vytaženými šavlemi vidlice (přední kolo nesmí být 
na zemi). 
      POZNÁMKA! 
Tlak vytvořený vzduchem, který se může dostat do nohou vidlice, při používání kola, a který díky specielním olejovým 
těsnění zůstane uvnitř, může způsobit chybné fungování vidlice. 
V případě vadného fungování nebo ztráty hladkosti pohybu šavlí, proveďte prosím s oběma nohama následující operaci: 
pomocí 2 mm klíče, vyšroubujte šroub odvzdušnění (A) umístěný na čepičce, aby došlo k upuštění tlaku vytvořeného uvnitř 
nohy vidlice, zkontrolujte stav olejového těsnění (B), vyměňte jej, je-li to potřeba 
utáhněte odvzdušňovací šrouby (A) na požadovanou sílu (Viz. Tabulka – Utahovací momenty), buďte opatrní, abyste 
nepoškodili olejové těsnění (B) 
Viz.obr.str. 123 
 
5. SEŘIZOVÁNÍ 
   UPOZORNĚNÍ! 
Prosíme navštivte naše webové stránky www.marzocchi.com , naleznete zde údaje týkající se sad pro změnu zdvihu nebo 
tvrdosti pružení. 
Tabulka 15: MY04 tabulka seřizování (Viz.tabulka.str. 124) 
Tabulka 16   Legenda 
 

 
5.1 PŘEDPĚTÍ 
Pro nejlepší funkci vidlice musí předpětí způsobené váhou řidiče zabírat mezi 10% až 20% celkové délky pohybu u vidlic XC 
a  mezi 20% až 30% u vidlic DH. 
Abychom dosáhli těchto hodnot, je nutné použít regulátory předpětí(Viz. odstavec 5.1.1 a odstavec 5.1.2) nebo upravit tlak 
vidlice (Viz. odstavec 5.1.3) 
 
PŘEDPĚTÍ S EXTENÍ ÚPRAVOU 
   POZNÁMKA! 
Vidlice je nastavena výrobcem na minimální předpětí,  regulační kolečko/šroub je zcela vytočeno proti směru hodinových 
ručiček. Přesto je  pružina  lehce předpěta, aby byl vytvořen statický odpor. 
Otočením knoflíku (A) na vrchu nohy vidlice můžete upravit tvrdost v závislosti  na váze řidiče a jeho potřebách. 
otočením knoflíku (A) ve směru hodinových ručiček se bude přednastavené pružení zvedat až na maximum, což odpovídá 
stlačení pružiny o 15 mm 
otočením knoflíku (A) proti směru hodinových ručiček snížíte přednastavenou pružnost až na minimální hodnotu 
   
 UPOZORNĚNÍ! 
Nepřetáhněte nastavovací knoflík (A) přes jeho limity. 
Viz.obr.str. 125 
VNITŘNÍ PRUŽINOVÉ PŘEDPĚTÍ 
Modely 888R a 888RR mají revoluční závitový systém předpětí. Nastavení předpětí pružiny musí být prováděno s ohledem 
na níže uvedený postup: 
pomocí 26 mm klíče vyšroubujte obě horní víčka vidlic (A) 
zatlačte šavle, jak jen je to potřeba, abyste dostali pístnici ven z patrony 
stlačte a držte stlačenou podložku (B) držící pružinu 
pomocí malého šroubováku odstraňte ze sedla kovový drátek (C ), který drží podložku (B) podpírající pružinu 
držte podložku stlačenou a vložte kovový drátek do nižšího zářezu, abyste zvýšili předpětí, nebo do vyššího zářezu, čímž 
předpětí snížíte 
UPOZORNĚNÍ! 
Během vyjímání a vkládání kovového drátku buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili ostatní komponenty. Pokud jsou 
pístnice a obzvláště kovový drátek poškozeny(stačí lehce), v žádném případě již vidlici nepoužívejte a ihned kontaktujte 
servisní centrum Marzocchi. Nevyměňujte kovový drátek za jiný. 
vytáhněte šavle a utáhněte horní víčko vidlice (B) s použitím 26 mm klíče na požadovanou sílu (Viz. Tabulka Utahovací 
momenty) 

PLi Interní předpětí Interní předpětí 
PLe Externí předpětí Externí předpětí 
A+ Kladné vzdušné předpětí Kladné vzdušné předpětí 
A- Záporné vzdušné předpětí Záporné vzdušné předpětí 
REBC Patrona regulace tlumení Patrona regulace tlumení 
ECA Externí nastavení komprese Externí nastavení komprese 
EHSC Externí rychloběžná komprese Externí rychloběžná komprese 
Pre Externí nastavení tlumení Externí nastavení tlumení 
PRi Interní nastavení tlumení Interní nastavení tlumení 
ECC5 5polohová patrona tlumení/blokace 5polohová  patrona tlumení/blokace 
ETA 
 

Patrona nastavení zdvihu/blokace Patrona nastavení zdvihu/blokace 

          UPOZORNĚNÍ! 
Během vkládání patrony zpět do šavlí buďte velmi opatrní, ať nepoškodíte těsnění(D). 
Viz.obr.str. 126 
 
VZDUŠNÉ PŘEDPĚTÍ       
         UPOZORNĚNÍ! 
K nahuštění vidlice používejte pouze speciální pumpičku Marzocchi s měrkou tlaku, kterou lze zakoupit v autorizovaných 
centrech. Použití nesprávného nářadí může vést k nesprávnému nafouknutí, což může způsobit nesprávné fungování nebo 
poškození samotné vidlice. 
            POZNÁMKA! 
Pokud potřebujete snížit tlak uvnitř nohy vidlice, lehce stiskněte střed ventilu, viz. obrázek. Nastavte stejný tlak v obou 
nohách. 
Nahuštěním vzduchu pomocí ventilu(D) můžete nastavit velikost tlumení sil vytvořených během fáze KOMPRESE. Pokud 
zvýšíte tlak uvnitř nohou vidlice, zvýšíte předpětí. Abyste tak učinili, potřebujete: 
odstranit prachovou čepičku (A) 
zcela utáhnout závitový adaptér pumpy 
nahustěte vzduch na požadovaný tlak 
znovu upevnit prachovou čepičku (A) 
Některé vidlice jsou opatřeny velmi propracovaným regulačním systémem a různými vzduchovými ventily, v tomto případě 
budete potřebovat přibalovaný speciální adaptér, abyste nastavili předpětí. 
 
Nastavení kladného vzduchového předpětí levé nohy 
pomocí 2,5 mm imbus klíče vyšroubujte šroub (C ) upevňující knoflík ECC5 
vyjměte šroub (C ) knoflík (B) a ujistěte se, že rozpěrná vložka (F) zůstala na svém místě 
pevně utěsnite adaptér pumpy (E) na ventil 
nahustěte vzduch na požadovaný tlak 
vraťte zpět knoflík (B) 
pomocí 2,5 mm klíče utáhněte šroub (C ) na požadovanou sílu (Viz. Tabulka Utahovací momenty) 
Viz.obr.str. 127 
 
Nastavení kladného vzduchového předpětí pravé nohy 
vyšroubujte a odstraňte prachovou čepičku (A) 
zcela utáhněte adaptér pumpičky  na venkovní ventil (B) 
nahustěte vzduch na požadovaný tlak 
řádně utáhněte prachovou čepičku  (A) 
       UPOZORNĚNÍ! 
Respektujte navrhovanou velikost tlaku: 
- Pružinové vidlice: Viz. Tabulka Doporučený tlak pro pružinové vidlice 
- Vzduchové vidlice: Viz. Tabulka Doporučený tlak pro vzduchové vidlice 
   
5.2 ZÁPORNÝ VZDUCH 
      UPOZORNĚNÍ! 
K nafukování vidlice používejte pouze speciální pumpičku Marzocchi s měrkou tlaku, kterou můžete zakoupit 
v autorizovaných centrech. Použití nesprávné pumpičky může vést k nesprávnému nafouknutí a tím může být způsobeno 
nesprávné fungování vidlice nebo přímo její poškození. 
Nahuštěním vzduchu přes ventil můžete upravit velikost útlumu sil vznikajících  během fáze návratu vidlice. 
Když zvýšíte  záporný tlak ve vidlici zvýšíte útlumové předpětí vidlice.  
 Abyste tak učinili, je nutné: 
rozšroubovat a odstranit prachovou čepičku (A) 
pevně dotáhněte adaptér pumpičky na ventil (C ), který je umístěný ve střední poloze 
nahustěte vzduch na požadovaný tlak 
řádně utáhněte prachovou čepičku (A) 
Viz.obr.str. 128 
 
5.3 NASTAVENÍ TLUMENÍ NA PATRONĚ VIDLICE 
Nastavení zdvihu (nebo útlumu) může být provedeno přímo, podle modelu vidlice, otáčením regulačního knoflíku (A) nebo, 
pokud tento knoflík není k dispozici, nastavením regulačního šroubu (B) pomocí odpovídajícího šroubováku. 
V obou případech upravíte hydraulickou konfiguraci vnitřních ventilů regulujících útlum. 
        POZNÁMKA! 
Na modelech opatřených nastavováním komprese hydraulického tlumení na konci pohybu snadno poznáte seřizování knoflík 
tlumení, které je umístěné na vrchu pravé nohy, protože je na něm nebo na čepičce označen písmenem „R“. 
otáčíte-li seřizováním po směru hodinových ručiček,  zvýšíte velikost hydraulického tlumení, vidlice se vrací zpět pomaleji 
otáčíte-li seřizování proti směru hodinových ručiček, snížíte velikost hydraulického tlumení, vidlice je mnohem citlivější a 
vrací se zpět rychleji 
UPOZORNĚNÍ! 
Dávejte pozor, abyste nepřetáhli nastavovací šrouby (A, B) přes jeho dorazy! 
Viz.obr.str. 129 
 



5.4 ÚPRAVA TLUMENÍ U EXTERNĚ NASTAVITELNÉ POLOPATRONY 
Otáčíme-li regulačním knoflíkem (B) umístěným na spodní části nohy vidlice, můžeme upravit tlumení během fáze návratu 
vidlice. 
Otáčením nastavovacího šroubu můžeme modifikovat hydraulickou konfiguraci vnitřních ventilů, to znamená, že skrz ventil 
může proudit více nebo méně oleje. 
otáčíte-li seřizováním po směru hodinových ručiček,  zvýšíte velikost hydraulického tlumení, vidlice se vrací zpět pomaleji 
otáčíte-li seřizování proti směru hodinových ručiček, snížíte velikost hydraulického tlumení, vidlice je mnohem citlivější a 
vrací se zpět rychleji 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Dávejte pozor, abyste nepřetáhli nastavovací šroub ( B) přes jeho dorazy! 
 
ÚPRAVATLUMENÍ U INTERNĚ NASTAVITELNÉ POLOPATRONY 
Uvnitř šavlí se nachází tlumící polopatrony umožňující regulaci tlumení. 
K nastavení těchto vidlic je nutné: 
odstranit prachovou čepičku (A) umístěnou na vrchní části nohy vidlice 
vložte dodaný šestihranný klíč (B) do šavle, ujistěte se, že je vycentrován 
otáčíte-li seřizováním po směru hodinových ručiček,  zvýšíte velikost hydraulického tlumení, vidlice se vrací zpět pomaleji 
otáčíte-li seřizování proti směru hodinových ručiček, snížíte velikost hydraulického tlumení, vidlice je mnohem citlivější a 
vrací se zpět rychleji 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Dávejte pozor, abyste nepřetáhli nastavovací šroub ( C ) přes jeho dorazy! 
Viz.obr.str. 130 
 
ÚPRAVA KOMPRESE 
Otáčením seřizovacího šroubu (T), který je umístěný na spodní části pravé nohy vidlice, můžete ovládat tlumení komprese 
vidlice. 
Otáčením seřizovacího šroubu malým plochého šroubovákem můžete upravit hydraulickou konfiguraci vnitřních ventilů, 
které ovládají kompresi. 
budete-li otáčet seřizováním ve směru hodinových ručiček, zvýšíte hydraulické brždění komprese, zpomalíte pohyb vidlice, 
pod stejnou váhou 
budete-li otáčet seřizováním proti směru hodinových ručiček, snížíte hydraulické brždění komprese, vidlice bude na hrubém 
povrchu pracovat jemněji rychleji 
UPOZORNĚNÍ! 
Dávejte pozor, abyste nepřetáhli nastavovací šroub ( T ) přes jeho dorazy! 
 
5.7 ÚPRAVA KOMPRESE PROTI DOSEDNUTÍ 
Úprava komprese tlumení může být provedena, podle modelu vidlice, přímo otáčením nastavovacího knoflíku (A), nebo tam, 
kde není nastavovací knoflík k dispozici, otáčením nastavovacím šroubem (B) odpovídajícím plochým šroubovákem. 
V obou případech modifikujete hydraulickou konfiguraci vnitřních ventilů, které regulují  odpor-rychlost komprese. 
         POZNÁMKA! 
Nastavovací knoflík nebo čepička komprese tlumení je pro snazší orientaci označena „C“. 
otáčíte-li nastavováním ve směru hodinových ručiček, zvýšíte hydraulické brždění komprese, tím můžete zabránit dosednutí 
vidlice na doraz 
otáčíte-li seřizováním proti směru hodinových ručiček, snížíte hydraulické brždění 
Viz.obr.str. 131 
 
5.8 ECC5 
Patrona ECC5 nabízí on-the-fly úpravu tlumení. Otáčením páčkou (A) můžete modifikovat hydraulickou konfiguraci 
vnitřních ventilů, ovládající množství protékajícího oleje od maxima až na polohu „LOCK OUT“ – UZAMČENO, ve které 
neprotéká již žádný olej. 
Úprava je možná pomocí pěti-polohové páčky. 
 
Poloha 1:  UZAMČENO  
Je-li knoflík zcela utažen po směru hodinových ručiček, máte maximální možnou velikost tlumení. V této poloze páčky 
zůstává noha vidlice po nárazu dole, další nárazy dále sníží zdvih vidlice. 
Tato poloha je vhodná pouze pro hrubé, příkré stoupání. 
 
Polohy „2, 3, 4“: 
Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček na pozice 2 – 3 – 4 získáte menší utlumení. 
 
Poloha 5: MINIMÁLNÍ TLUMENÍ CHODU ZPĚT 
Když je knoflík zcela vytočen proti směru hodinových ručiček, dosáhne polohy minimálního utlumení, který umožňuje vidlici 
maximální citlivost. 
        UPOZORNĚNÍ! 
Z žádného důvodu nepoužívejte polohu 1. UZAMČENÍ při tvrdém sjezdu, vidlice nemůže bezpečně zpracovat náraz na 
překážku! 

5.9 ETA 
Patrona ETA  nabízí on-the –fly úpravu pružení a tlumení snížením zdvihu vidlice, přičemž  stále udržuje 30mm rezervu 
zdvihu. 
Otočením  páčky(B) ve směru hodinových ručiček  aktivujete funkci patrony ETA. 
Otočením  páčky(B) proti směru hodinových ručiček nastavíte vidlici na její normální funkci a zařízení na redukci zdvihu 
nebude již dále aktivní. 
          UPOZORNĚNÍ! 
Z žádného důvodu nepoužívejte zařízení ETA při tvrdém sjezdu, vidlice nemůže bezpečně zpracovat náraz na překážku!     
Viz.obr.str. 132 
 
6) TABULKY 
Viz.tabulky.str. 133 
 
Tabulka 17: Utahovací momenty 
 
Utahované komponenty 

Utahovací 
moment (Nm) 

Šrouby středu kola 15 + 1 
Šrouby středu kola (imbusy) 10 + 1 
Horní víčka vidlice (všechny kromě 888 Serie) 20 + 1 
Horní víčka vidlice (888 Serie) 15 + 1 
Upevňovací šrouby horní korunky  6 + 1 
Upevňovací šrouby dolní korunky  6 + 1 
Upevňovací šrouby k blatníku 6 + 1 
Upevňovací šrouby držáku řídítek (všechny vidlice s dvojitými korunkami kromě  888 Serie) 10 + 1 
Upevňovací šrouby držáku řídítek (888 Serie) 6 + 1 
Upevňovací šrouby ECC5 a ETA 2 + 1 
Matky upevňující spodek  polopatrony 11 + 1 
Matky upevňující spodek patrony 25 + 1 
Šrouby uchycující konzole 11 + 1 
Šrouby se spodní, externí upravující knoflíky čerpacích rour 2 + 0,5 
Vnitřní imbus na knoflíku předpětí 1,5 + 0,5 
Šrouby odvzdušnění 3 + 0,5 
Šrouby podkovy (série Monster) 6 + 1 
 
Tabulka 18: Doporučené kladné huštění pro pružinové vidlice 
Kladný tlak vzduchu 
0 ÷ 15 psi 0 ÷ 1 bar 
 
Tabulka 19: Doporučené kladné huštění pro vzduchové vidlice 
Hmotnost řidiče Kladný tlak vzduchu 
120 ÷155 lbs 55 ÷70 kg 30 ÷ 40 psi 2.0 ÷ 2.75 bar 
155 ÷ 180 lbs 70 ÷ 80 kg 35 ÷ 45 psi 2.4 ÷ 3.1 bar 
180 ÷ 210 lbs 80 ÷ 95 kg 42 ÷ 52 psi 2.9 ÷ 3.8 bar 
210 ÷ 220+ lbs 95 ÷ 100+ kg 52 ÷ 65 psi 3.6 ÷ 4,5 bar 
Tabulka 20: Doporučené záporné huštění pro vzduchové vidlice 

 Tlak vzduchu záporného předpětí 
0 ÷ 150 psi 0 ÷ 10,3 bar 

 
 
7) ZÁRUKA 
Pokud  u jakýchkoliv komponentů od Marzocchi Suspension System naleznete závadu na materiálu nebo na provedení 
v limitovaném období  dvou let záruky („ Ujednání“), bude vadný komponent zdarma opraven nebo vyměněn, dle rozhodnutí 
Marzocchi S.p.A. ve lhůtě 30 dnů od data jeho obdržení autorizovaným obchodním zástupcem Marzocchi, a zaplacenou 
přepravou komponentu a s přiloženým účtem (fakturou) s razítkem a datumem jeho koupě. 
 
1.  NETÝKÁ SE: Tato záruka nepokrývá poškození vyplývající z nehody, zastarání, zanedbání, špatného zacházení nebo 
použití, nedostatku řádné údržby, nesprávné montáže, nesprávně provedených oprav nebo výměny náhradních dílů nebo 
doplňků, které nesouhlasí se specifikacemi Marzocchi S.p.A., provedení nedoporučovaných nebo neodsouhlasených úprav  
v návodu Marzocchi S.p.A, provádění aktivit jako akrobacie, ježdění na rampě a/ani obvyklé opotřebování nebo poškození 
způsobené používáním kola. Tato záruka taktéž nezahrnuje náklady spojené s přepravou vidlice nebo jejích částí do 
servisního střediska Marzocchi Suspension System nebo k autorizovanému dealerovi Marzocchi a zpět, mzdové náklady 
plynoucí Marzocchi Suspension System z opravy kola nebo náhradu za potíže nebo za škodu způsobenou tím, že nebudete 
moci vidlici využívat, zatímco Marzocchi Suspension System ji bude opravovat.  
Tato záruka pozbývá automaticky své platnosti, pokud je sériové číslo Marzocchi Suspension Systém příliš staré, 
rozmazané, smazané a jinak poškozené. 



2. KUPUJÍCÍ: Tato záruka je poskytnuta pouze původnímu zákazníkovi Marzocchi Suspension Systém, nevztahuje se na 
třetí osoby. Práva kupujícího nesmějí být postupovány jiným osobám. 
 
3.  LHŮTA: Lhůta této záruky začíná datem koupě a pokračuje v období dvou let (2), podstatné je datum na faktuře, které 
musí být dodrženo. 
 
4.  POSTUP:  V případě defektu, který je  kryt zárukou, by měl zákazník kontaktovat servisní středisko Marzocchi 
Suspension Systém nebo některého z autorizovaných dealerů. 
 
5.  CELKOVÉ UJEDNÁNÍ:  Tato záruka nahrazuje jakékoliv ústní nebo jinak vyjádřené záruky, ustanovení nebo sliby, 
které byly kdy provedeny a obsahuje celkové ujednání obou stran s ohledem na záruku Marzocchi Suspension Systém. 
Jakékoliv jiné záruky neobsažené v tomto ujednání jsou naprosto vyloučeny. 
 
6. POŠKOZENÍ: kromě výslovně uvedených bodů v této záruce, firma Marzocchi S.p.A. není zodpovědná za průvodní či 
následné poškození spojené s používáním Marzocchi Suspension Systém nebo za požadavky vyplývající z ujednání, je-li 
nárok založen na dohodě, přečinu apod. Výše uvedená prohlášení o záruce jsou výhradní a nahrazují všechna ostatní opatření. 
Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení průvodních či následných poškození, proto se Vás omezení nebo vyloučení 
ze záruky nebude týkat. 
 
7.  ODVOLÁNÍ:  Žádná předpokládaná záruka plynoucí ze schopnosti prodeje a koupě a vhodnosti pro zvláštní účely a 
všechny domnívané záruky vznikající v průběhu obchodu, z obchodních zvyklostí a zákonů či jiným způsobem, jsou přísně 
omezeny na podmínky této písemné záruky. 
Toto ustanovení je jediným a výhradním opatřením s ohledem na koupi, které má kupující k dispozici. V případě jakéhokoliv 
domnělého porušení záruky nebo zákonného jednání kupujícím založeného na údajné nedbalosti nebo deliktním chování  
Marzocchi S.p.A. bude oprava nebo výměna defektivního materiálu provedena výše uvedeným způsobem. Žádný prodejce, 
zástupce  nebo zaměstnanec Marzocchi S.p.A. není oprávněn upravovat, rozšiřovat nebo prodlužovat tuto záruku. 
 
8.  UPOZORNĚNÍ. Váš Marzocchi Suspension System vždy instalujte, opravujte a používejte jen v souladu s tímto 
manuálem. 
 
9.   OSTATNÍ  USTANOVENÍ.  Tato záruka Vám uděluje zvláštní právoplatné nároky, a samozřejmě máte ještě jiná práva 
lišící se stát od státu (pouze v USA). 
 
10.  POUŽITÍ PRAVIDEL.  Jakékoliv rozepře vznikající z dohody nebo z používání Marzocchi Suspension Systém se 
budou řídit italskými zákony a budou rozhodnuty Soudem v Bologna, Itálie. 
POZNÁMKA!  
Děkujeme za zakoupení Marzocchi Suspension Systém.  
Objevíte-li defekt, který je zahrnut v záručních podmínkách, zaplacené předem zašlete Marzocchi Suspension Systém 
autorizovanému dealerovi nebo přímo do servisního centra Marzocchi  včetně faktury nebo účtenky. 
Učiníte-li tak, uveďte své celé jméno, adresu, datum koupě a vysvětlení defektu. 
Politika Marzocchi S.p.A. nabízí výkonný servis s ohledem na nároky vyplývající ze záruky. 
Prosím, pečujte o Váš Marzocchi Suspension Systém a v případě podezření na jeho poškození, kontaktujte Vašeho 
autorizovaného prodejce nebo servisní centrum Marzocchi. 
 
 
 
 
 
 
Obchodní značky MARZOCCHI a BOMBER je oprávněna používat firma Marzocchi S.p.A. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ZÁRU •N Í LIST 

 
 
 
- na vidlici se poskytuje záruční doba v trvání 24 měsíců od data prodeje 
- na těsnění se vztahují placené servisní intervaly výměny 
- životnost vidlice může být kratší než je její záruční doba 
- záruka se vztahuje na vady vzniklé: 
vadným materiálem 
špatným zpracováním  
špatnou konstrukcí 
špatnou kompletací vidlice 
- záruka se nevztahuje na vady vzniklé: 
běžným opotřebením 
nesprávným výběrem modelu vidlice 
nesprávnou montáží na kolo 
zanedbanou či nesprávně prováděnou údržbou 
neodbornou opravou nebo úpravou  
použitím neoriginálních náhradních dílů 
přetěžováním vidlice 
nehodou, defektem 
jinde než na vidlici 
- v prodloužené záruční době má kupující nárok pouze na výměnu dílů 
- k vyřízení reklamace je třeba splnit všechny tyto podmínky, musí být: 
dodán vyplněný záruční list 
dodán doklad o koupi vidlice  
na vidlici přítomno výrobní číslo 
- záruku je nutno uplatnit u svého prodejce nebo přímo v servisním centru oprávněném  provádět záruční opravy 
 
 
 
 
 
 
   
Typ vidlice:                                                             Razítko a podpis prodejce: 
     
                                                                 
Výrobní •íslo: 
 
 
Datum prodeje:                                                      Jmé no a podpis kupujícího:         
 
 
                                                                         
Provedené záru•ní opravy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záruční servisní centra: 
ANTONÍN BARTONÍČEK, Skladová 20, Plzeň, 326 00, Tel: 377 240 501 
RAZZO s.r.o., Podolská 116, Praha 4, 147 00, Tel: 241 432 997  
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