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A suspensão é um componente de extrema segurança que requer atenção especial para as manutenções preventivas. 

ATENÇÃO
Faça as manutenções preventivas na sua suspensão conforme 

as recomendações do manual do proprietário! 
A falta de manutenção preventiva poderá causar o desgaste 

prematuro dos componentes com risco de acidentes graves ao 
usuário! 

Não será considerado garantia os defeitos causados devido à 
falta de manutenção preventiva!

ATENÇÃO
Cuidado com a limpeza dos adesivos da Onix Dark e da Viber 

Preto Fosca! 
Os adesivos dessas duas suspensões são adesivos de recorte 
com propriedades refletivas confeccionados em material de 

alta tecnologia. Recomendamos que a limpeza da região desses 
adesivos seja feita com um pano macio e úmido aplicado suave-
mente sobre a superfície do material. Não utilize jatos de água 
de alta pressão, buchas ou esponjas abrasivas (tipo de cozinha) 

para a limpeza dos adesivos.

AVISO DE SEGURANÇA

- Para calibrar as câmaras de ar da sua suspensão, utilize apenas bombas de pressão 
com manômetro específicas para suspensão de bicicleta e tenha cuidado ao realizar 
essa operação! As câmaras de ar são pressurizadas e qualquer procedimento incorreto 
poderá causar acidentes graves ao usuário! 

- Antes de qualquer desmontagem, retire toda a pressão das câmaras de ar. Se sua 
suspensão tiver o sistema Dual Air ou Dual Air+ comece pela câmara de ar negativa e 
depois a câmara de ar positiva.
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CALENDÁRIO DE MANUNTENÇÕES

A CADA PEDALADA

- Limpe as hastes e os retentores externos (raspadores) utilizando um pano macio e úmido;

- Verifique se há danos nas hastes como riscos, marcas de batidas, trincas etc. 

A CADA VEZ QUE FIZER REVISÃO OU LIMPEZA GERAL NA SUA BICICLETA

- Verifique se há danos no tubo superior como riscos, marcas de batidas, trincas etc.  

- Verifique a pressão das câmaras de ar. 

MANUTENÇÃO COMPLETA – A CADA 5.000 KM OU A CADA 12 MESES

- Manutenção Completa consiste na desmontagem dos sistemas internos, limpeza geral, troca das vedações, troca do 
óleo e lubrificação completa

MANUTENÇÃO BÁSICA – APÓS OS PRIMEIROS 12 MESES A CADA 2.500 KM OU A CADA 6 MESES 
INTERCALANDO COM A MANUTENÇÃO COMPLETA

-  Manutenção Básica consiste na desmontagem do conjunto haste do monobloco, limpeza do monobloco, troca dos 
retentores externos (raspadores) e lubrificação do monobloco. 

  Nota
- Danos nas hastes podem originar trincas e a fratura do componente, podendo causar acidentes 
graves ao ciclista. Caso encontre danos na haste, pare de usar a suspensão imediatamente e entre 
em contato com a assistência técnica da ProShock.

  Nota
- Danos no tubo superior podem originar trincas e a fratura do componente, podendo causar aci-
dentes graves ao ciclista! Caso encontre danos no tubo superior, pare de usar a suspensão imedia-
tamente e entre em contato com a assistência técnica da ProShock.

  Nota
- As câmaras de ar podem perder um pouco de pressão com o tempo e se isso acontecer você 
precisará calibrá-las novamente. Isso é normal e deve-se verificar a pressão das câmaras de ar com 
frequência ou a cada vez que o ciclista perceber um comportamento diferente da suspensão.
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ESPECIFICAÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DA SUSPENSÃO   

CONTATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROSHOCK

Se você tem alguma dúvida entre em contato com a Assistência Técnica ProShock através dos telefones: 
(12) 3912-8350 | 3929-5852 |3929-6234 

ou e-mail: atpss@proshock.com.br

ÓLEOS E LUBRIFICANTES
Óleo do sistema TFX ProShock Fluid #5 - 5W
Óleo do sistema SVI ProShock Fluid SVI #10 - 10 W

Lubrificação do F-Lub ProShock Lub #68
Lubrificação dos mancais Graxa ProShock

ATENÇÃO
Os serviços de Manutenção Completa e Manutenção Básica 

devem ser feitos pela Assistência Técnica da ProShock ou por 
uma oficina/mecânico capacitado pelo curso técnico oficial da 

ProShock! 
Utilize apenas componentes e produtos originais ProShock 

para fazer a manutenção na sua suspensão. A ProShock comer-
cializa kits de manutenção através do seu site ou diretamente 

através da Assistência Técnica ProShock.



www.proshock.com.br
PSS Indústria e Comércio Ltda. 

Rua Gregório Gurevich, 31 - CEP: 12223-140
Jardim Diamante - São José dos Campos - SP

(12) 3912-8350
(12) 98112-1471
(12) 98173-4492    

proshock@proshock.com.br

Contato Assistência Técnica ProShock: atpss@proshock.com.br

Tecnologia e inovação orgulhosamente 100% brasileira


