
ROCKSHOX
REVERB AXS™



Nossa intenção com o Reverb AXS ™ foi 
inovadora e pura: sem conduítes. Nenhum 
cabeamento. Nenhuma energia 
desperdiçada. Nada no caminho da 
experiência. Criamos um canote retrátil e 
um controle eletrônico sem fio confiável que 
funciona com muito menos esforço. 
Expandindo o que é possível em uma 
bicicleta, o Reverb AXS ™ é ativado pela 
tecnologia SRAM AXS ™, um novo nível de 
interação, personalização e conectividade 
entre todos os componentes habilitados 
para o AXS ™.
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UM TOQUE 
DE MÁGICA
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Funcionamento eletrônico sem fio, sem 
esforço e ajuste de altura ilimitado com 
apenas um toque

O Reverb AXS™ eletrônico sem fio é o 
Reverb renovado com um controle que 
você pressiona em vez de uma alavanca 
que você empurra. A velocidade perfeita. 
Seu ajuste de altura ilimitado permite que 
você mantenha o selim na posição exata 
que você precisa, economizando tempo, 
energia e mantendo seu foco na trilha.
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É 2019.
VAMOS TORNAR 
AS COISAS MAIS 
FÁCEIS. 5



Visual limpo, simples e rápido de instalar.
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Sem cabos para guiar, sem

Tirar os cabos torna a instalação rápida e fácil. Sem 
mangueiras externas. Nenhum roteamento interno. 
Nenhuma energia desperdiçada. O design completamente 
sem fio do Reverb AXS ™ é rápido de instalar e fácil de 
emparelhar. Complementado com um novo cabeçote, o 
suporte rotacional de fixação do selim de um único 
parafuso cria uma instalação rápida e fácil. Torne-o perfeito 
com um parafuso adicional na frente do cabeçote para 
ajuste de inclinação e fixação da posição.

 necessidade de roteamento interno.



PARTES 
INTERNAS
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Partes internas aperfeiçoadas 
para velocidade de retorno 
mais rápida em qualquer 
condição.



O Reverb AXS ™ é construído com a 
nova geração de componentes. O pistão 
interno flutuante de baixa fricção fornece 
uma atuação mais rápida e exige menos 
força do piloto sobre o selim para 
abaixar o canote. Com um novo design 
de lubrificação eliminamos ainda mais 
atrito e criamos um desempenho mais 
suave e confiável. Sinta confiança 
acionando seu canote retrátil com mais 
frequência, com menos esforço, em 
qualquer condição, quantas vezes for 
necessário.
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TECNOLOGIA VENT 
VALVE

Não queremos que você precise 
usar esta tecnologia, e é por isso 
que criamos o canote retrátil mais 
robusto até hoje.
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Mas também sabemos que às vezes o 
inevitável acontece. Ao longo do tempo, 
o ar e o óleo podem se misturar, 
resultando num canote fazendo um 
barulho irritante e na necessidade de 
uma revisão adicional. Por isso a 
tecnologia Vent Valve permite que você 
faça esta simples revisão em poucos 
passos, sem desmontar o canote. Tire a 
pressão da válvula, comprima o canote, 
reinicie. O ar é canalizado de volta para 
a câmara de ar deixando o óleo onde ele 
deve ficar enquanto você retoma a 
confiança para um desempenho perfeito.
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DIÂMETROS:
30.9mm, 31.6mm, 
34.9mm

CURSO:
100mm, 125mm, 150mm, 170mm

COMPRIMENTO:
340mm, 390mm, 440mm, 
480mm

BATERIA
Canote: Bateria SRAM Controle: 
Bateria CR2032

COMPATIBILIDADE:
Zero offset, para trilhos redondos 
de 7mm, trilhos ovais 7x9mm, 
Matchamaker ou abraçadeira 
discreta.

MODELO ID: SP-RVB-AXS-A1 
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TECNOLOGIA 
AXS™ NAS 
MÃOS
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A tecnologia SRAM AXS™ é o novo 
nível de interação, personalização e 
conectividade através de todos os 
componentes habilitados para o 
AXS™.



A tecnologia SRAM AXS ™ está abrindo a porta para uma nova 
experiência conectada com a sua bicicleta. Conectando 
componentes ao software. Habilitando o controle sem fio RockShox 
AXS™ para se comunicar instantaneamente com o canote Reverb 
AXS™. Conectividade entre vários componentes habilitados para o 
AXS™, todos suportados pelo novo aplicativo SRAM AXS ™.

Customize as configurações dos componentes do AXS ™, veja o 
status da bateria, tempo de uso, receba atualizações contínuas de 
firmware e muito mais através do aplicativo móvel. Mas não deixe 
a tecnologia te desligar do que realmente importa. O aplicativo 
não é necessário. Você pode simplesmente instalar, parear e 
andar. Quando o Reverb AXS ™ é usado com o Eagle AXS ™ ou 
mesmo em uma bicicleta de estrada ou de gravel equipada com 
SRAM AXS ™, as possibilidades que antes eram sonhos se 
tornam realidade. A tecnologia AXS ™ é o cérebro, expandindo o 
que é possível em uma bicicleta. Disponível para os pilotos  
ativarem a qualquer momento.
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UMA ABORDAGEM 
INTEGRADA
Colocada perfeitamente na parte de trás do 
cabeçote, o Reverb AXS ™ usa a mesma 
bateria SRAM recarregável encontrada no 
câmbio traseiro Eagle AXS ™. Fácil de remover 
e simples de trocar entre os componentes, se 
necessário. Do nascer ao pôr do sol, a bateria 
SRAM aumenta bastante o tempo de trilha (40 
horas na trilha dependendo do uso) e recarrega 
totalmente em menos de uma hora. Usando um 
sensor de ativação automática, não é 
necessário “ligar” ou “desligar”, ele fica pronto 
quando você está.



OBRIGADO!


