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REGULAGEM DO DUAL AIR

SISTEMA DUAL AIR / DUAL AIR+
Os sistemas Dual Air e Dual Air+ consistem em duas câmaras de ar sendo uma positiva e outra negativa com regula-
gem independente entre as câmaras. As câmaras de ar funcionam como molas de ar positiva e negativa. 

CONCEITO DE REGULAGEM DO SISTEMA DUAL AIR E DUAL AIR+
- A câmara de ar positiva define o limite para atingir o fim de curso da suspensão.

•  Quanto maior a pressão da câmara de ar positiva, maior será a força (pré-carga) para início da compressão e 
maior será a força necessária para atingir o fim de curso.  

- A câmara de ar negativa define a sensibilidade no início da compressão. Essa câmara de ar tem forte atuação nos 
primeiros 30 mm de curso da suspensão. 

• Quanto maior a pressão da câmara de ar negativa, maior será a sensibilidade no início da compressão e a 
suspensão ficará mais macia para absorver pequenas irregularidades.

Regule primeiro a pressão da câmara de ar positiva para definir o limite de fim de curso adequado para o seu peso e 
estilo de pilotagem; 
Depois, regule a pressão da câmara de ar negativa para ajustar a sensibilidade no início da compressão e deixar a 
suspensão macia conforme sua preferência.

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
- Bomba de pressão com manômetro específica para suspensão de bicicletas

PROCEDIMENTO DE REGULAGEM DOS SISTEMAS
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DUAL AIR E DUAL AIR+
1- Retire a tampa da válvula negativa (A) e remova toda a pres-
são da câmara de ar negativa (B) até zerar;

2- Retire a tampa da válvula positiva (C) e remova toda a pres-
são da câmara de ar positiva (D) até zerar;

3- Rosqueie o bico da bomba de pressão na válvula positiva (C) 
e calibre a câmara de ar positiva (D) com a pressão recomenda-
da nas tabelas (1) ou (2) de acordo com a sua faixa de peso e de 
acordo com suas preferências;

4- Retire o bico da bomba de pressão da válvula de ar positiva 
(C) e rosqueie na válvula da câmara de ar negativa (A); 

5- Calibre a câmara de ar negativa (B) com a pressão recomen-
dada nas tabelas 1 ou 2 e conforme suas preferências;

6- Retire o bico da bomba de pressão da válvula de ar negativa 
(A) e teste o comportamento da suspensão comprimindo-a algu-
mas vezes (bombadas);

7- Caso seja necessário alterar a regulagem, efetue esse procedi-
mento novamente alterando as pressões conforme desejado.

B
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  Nota
- A pressão da câmara de ar positiva (D) deve ser sufi-
ciente para evitar que a suspensão atinja facilmente o 
fim de curso.
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TABELAS DE PRESSÃO ONIX E ONIX DARK.

ONIX Pressões Recomendadas (PSI)
Peso do ciclista (kg) Câmara de ar positiva Câmara de ar negativa

40 - 50 60 - 80 50 - 90
50 - 60 80 - 100 70 - 110
60 - 70 100 - 120 90 - 130
70 - 80 120 - 130 110 - 140
80 - 100 130 - 150 120 - 160
100 - 120 150 - 170 140 - 180

MÁXIMO PSI 180

ONIX DARK Pressões Recomendadas (PSI)
Peso do ciclista (kg) Câmara de ar positiva Câmara de ar negativa

40 - 50 60 - 80 70 - 90
50 - 60 80 - 100 90 - 120
60 - 70 100 - 120 120 - 1340
70 - 80 120 - 130 140 - 160
80 - 100 130 - 150 160 - 180

100 - 120 150 - 170 180 - 200
MÁXIMO PSI 200

  Notas
- A calibragem das pressões deve ser feita sempre começando pela câmara de ar positiva e poste-
riormente a câmara de ar negativa.

- As pressões recomendadas nas tabelas 1 e 2 são apenas uma referência e caso não atenda às 
suas necessidades, pode-se alterar a pressão de cada câmara de ar, para mais ou para menos, até 
encontrar o comportamento ideal para você, respeitando sempre o limite máximo especificado na 
respectiva tabela.  

- Para o funcionamento correto da Onix Dark, é recomendado que a pressão da câmara de ar nega-
tiva seja maior que a pressão da câmara de ar positiva. Sendo assim, após calibrar a câmara de ar 
positiva, coloque entre 10 PSI a 30 PSI a mais na câmara de ar negativa em relação à pressão da 
câmara de ar positiva.   

- Ao calibrar a pressão das câmaras de ar da sua suspensão considere o ajuste correto do SAG, con-
forme descrito na seção SAG do site ou do manual do proprietário.

TABELA 1

TABELA 2
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