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Como o chassi mudou em relação a SID 2020?

A SID SL tem um chassi completamente novo, com novas canelas, 

hastes, crown e espiga. Arquitetonicamente, a SID SL é mais 

estreita que a atual SID para reduzir o peso. A suspensão inteira é 

mais leve do que as suspensões atuais da SID. A SID SL Ultimate 

de 2021 é 166g mais leve que a atual SID Ultimate Carbon.

Quais são as diferenças entre a SID e SID SL? Como eu sei qual das 

duas devo comprar?

Se você quer a suspensão mais leve acima de tudo, e sua bike foi 

feita para 100mm de curso, então a SID SL é a suspensão para 

você. Contudo, se você quer que sua bike seja mais capaz em 

terreno acidentado e tenha uma aparência mais agressiva, a SID é 

a sua suspensão. A SID (35mm) proporciona maior curso e um 

chassi mais rígido, mas é um pouco mais pesada do que a SID SL. 

Quem tem uma bike feita para 100mm de curso também pode 

usar a SID, caso prefiram.

Por que não tem opções de 27.5" para SID? Irão fazer alguma no 

futuro?

Nós temos observado uma dramática queda no uso de rodas 27.5" 

em bikes de cursos menores. Observamos de perto dados de 

mercado e determinamos que opções de 27.5" não são requeridas 

para bikes de XC.

O que fizeram ao chassi para garantir que a suspensão tenha peso 

adequado para as corridas de XC? 

O chassi SID SL é todo novo e cada parte foi feita para ser o mais leve 

possível e ainda entregar a rigidez apropriada para o XC. As perdas de 

peso vieram primeiramente das novas canelas, CSU (Crown, Espiga e 

Hastes) e cartucho Charger Race Day.

Por que não usam mais espiga/crown de carbono na SID SL?      

Partes de carbono levam muito tempo para desenvolver, e focamos 

nos crowns de alumínio primeiro. Ao observar o que pudemos realizar 

com alumínio, demandará mais pesquisa para entender se podemos 

alcançar qualquer melhora de desempenho ou peso utilizando um 

CSU (Crown, Espiga e Hastes) de carbono. Nos modelos SID SL 

Ultimate, estamos usinando e anodizando os crowns para uma 

aparência melhor e uma pequena diminuição no peso.

Os retentores das canelas são diferentes das suspensões SID SL 2020?

Sim, nós aprimoramos para os retentores SKF em todas as 

suspensões SID.

O cartucho (Charger Race Day Damper – 32mm) é compatível com as 

suspensões atuais de 32mm, como a SID?

Sim, o cartucho Charger Race Day é compatível com todas as 

suspensões de 100-120mm da SID e Reba desde 2014.

ROCKSHOX SID SL / FAQ
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Quais são os diferentes tipos de cartuchos Charger Race Day 

disponíveis para a SID SL Ultimate?

Charger Race Day com trava no crown ou com trava no guidão.

Quais são os ajustes do cartucho Charger Race Day disponíveis na 

SID SL Ultimate?

Todas as suspensões apresentam um ajuste de compressão de 

duas posições - aberto e travado, e ajuste de retorno de baixa 

velocidade. As suspensões também estão disponíveis com a opção 

de botão TwistLoc.

ROCKSHOX SID SL / FAQ
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Como o chassi mudou em relação a SID 2020?

Cada parte do chassi da SID 2021 é nova. O que é mais notável é que 

usamos hastes de 35mm para proporcionar mais rigidez e uma 

aparência mais agressiva nas bikes de XC. Cada grama foi levada em 

conta e todas as partes juntas fornecem a melhor combinação de 

peso e rigidez para bikes de 120mm, tudo com um novo visual 

impressionante.

Por que não tem opções de 27.5" para SID? Irão fazer alguma no 

futuro?

Nós temos observado uma dramática queda no uso de rodas 27.5" 

em bikes de curso menores. Nós observamos de perto dados de 

mercado e determinamos que opções de 27.5" não são requeridas 

para bikes de XC.

Por que tomaram a decisão de usar apenas um offset de 44mm?

As decisões de desenvolvimento dos produtos são feitas baseadas em 

dados. Está claro que a maior parte da indústria está mudando para 

offsets menores para todas as bikes. Nós decidimos manter a oferta 

simples e oferecer apenas um offset que funcionará com a maioria, se 

não todas, as bikes de XC. Se a sua bike foi feita com offset de cerca 

de 51mm, o de 44mm irá apenas mudar um pouco as características 

de condução da sua bike, por aumentar o "trail" da bike e torná-la 

mais estável em altas velocidades e descidas.

Por que não usam mais espiga/crown de carbono na SID?   

Partes de carbono levam muito tempo para desenvolver, e focamos nos 

crowns de alumínio primeiro. Ao observar o que pudemos realizar com 

alumínio, demandará mais pesquisa para entender se podemos alcançar 

qualquer melhora de desempenho ou peso com um CSU (Crown, Espiga 

e Hastes) de carbono. Nos modelos SID Ultimate, estamos usinando e 

anodizando os crowns para uma aparência melhor e uma pequena 

diminuição no peso.

Como aumentaram desempenho e diminuíram o atrito na suspensão?     

Nós temos trabalhado continuamente em desenvolver um melhor alinhamento 

entre o CSU (Crown, Espiga e Hastes) e as canelas. Nós somos extremamente 

focados no tamanho das buchas. Além disso, mudamos para um retentor de 

menor atrito SKF. O cartucho Charger Race Day também tem 

significativamente menos atrito em relação a nossos outros cartuchos.

Quais são os benefícios pro usuário dos fluídos Maxima Plush?

O fluído Maxima Plush é o mais avançado que pudemos encontrar. 

Primeiramente, o fluído reduz atrito e aumenta a vida útil das vedações. 

Confirmamos isso com testes internos extensivos. Além disso, tem 

elementos no fluído que garantem que o amortecimento seja consistente 

em uma faixa de temperatura muito maior do que os fluídos padrão. Por 

último, o fluído ajuda a reduzir o barulho do cartucho durante o 

funcionamento sofrendo seguidos impactos.

ROCKSHOX SID / FAQ
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Quais são as mudanças na nova mola pneumática DebonAir?

Houveram várias evoluções na mola pneumática Debonair. 

Primeiro, nós deslocamos uma peça com rebaixo mais para baixo 

na haste tornando o curso da suspensão mais alto. Nós também 

mudamos o formato e tamanho para serem mais parecidos com a 

Pike e Lyrik. Também mudamos o mesmo batente que usamos na 

Pike e na Lyrik. Adicionamos um "copo" de formato personalizado 

que segura o batente e permite que ajustemos a sensação que o 

piloto tem. Por último, fizemos a "cabeça de vedação" menor e 

mais leve. Tudo isso cria a sensação de mola pneumática que 

queríamos para o XC.

Como a nova mola pneumática DebonAir é ajustada para pilotos de 

XC? Proporções de câmara negativa e positiva podem ser comparar 

às de trail e enduro?

O ajuste que escolhemos é parecido com o que temos na Pike e 

Lyrik. A diferença está na re-projetada altura do curso. 

Dependendo da configuração, a Pike e Lyrik têm altura de curso 

com 25-35% de sag. A SID está próxima com 15-25%. Essa é uma 

diferença proposital baseada na modalidade de uso e na 

quantidade de curso. Por ter menos curso, nós queremos que 

exista mais curso disponível do que em suspensões maiores.

A nova mola pneumática DebonAir é compatível com a geração 

anterior de suspensões SID?

Não. Como o SID é um novo chassi de 35mm, a mola 

pneumática não servirá em suspensões SID de 32mm de 

gerações anteriores.

Quanto pesa o cartucho Charger Race Day? E qual é o peso em 

comparação ao cartucho SID 2020?

2021 Charger Race Day Damper - 35mm 96g

2021 Charger Race Day Damper - 32mm 88g

2020 SID Charger 2 RLC Damper 186g

O cartucho (Charger Race Day damper – 35mm) é compatível 

com as suspensões atuais de 35mm, como a Pike e Lyrik com 

120mm?

Não, o cartucho de 35mm Charger Race Day não é compatível 

com qualquer suspensão atual de 35mm, apenas com a SID 

35mm. Um kit de upgrade estará disponível para quem tiver 

uma SID Select ou Select+ e quiser usar o cartucho Charger 

Race Day.

ROCKSHOX SID / FAQ
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Como reduziram o peso do cartucho Charger Race Day tão 

significativamente?

A princípio, as perdas de peso são um resultado de cada parte ser 

menor, usando menos fluído. Além disso, analisamos cada parte e 

nos perguntamos como poderia ser mais leve. A tampa superior 

altamente usinada é um excelente exemplo disso.

Quais ajustes de compressão e retorno existem no Charger Race 

Day? 

Todas a suspensões apresentam duas posições de compressão – 

aberta e travada, e ajuste de retorno de baixa velocidade. As 

suspensões também estão disponíveis com a opção de botão 

TwistLoc.

Tem diferenças no ajuste das SIDs de 32 ou 35mm?

Ambas são feitas para bikes de XC, então queríamos que as 

características do cartucho fossem as mesmas. Nas linhas de 

suspensão de curso menor, como a SID, existe menos 

necessidade de múltiplos ajustes de amortecimento, 

especialmente na compressão de alta velocidade e retorno. 

ROCKSHOX SID / FAQ
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                                                  Quais bikes irei encontrar com o amortecedor SIDLuxe Ultimate?

Haverão muitas bikes com SIDLuxe Ultimate e Select+ montadas de 

fábrica. Muitas dessas irão lançar nos próximos meses.

Posso comprar um SIDLuxe para minha atual bike de XC – qual é o 

plano de disponibilidade para as lojas?

Nós teremos vários modelos de fábrica com versões específicas 

assim como uma grande oferta de tamanhos e configurações 

genéricas, que podem ser re-ajustadas às necessidades do ciclista.

Quais são as opções de cor disponíveis para a SIDLuxe?

A SIDLuxe Select+ está disponível em Preto. A SIDLuxe Ultimate 

está disponível em Preto e Azul SID.

Como fizeram o amortecedor mais leve do que a concorrência?

Para fornecer o mais leve amortecedor RockShox, tornamos os 

amortecedores SIDLuxe os menores possíveis, mantendo o 

desempenho que nossos ciclistas e atletas esperam – menor 

significa menos materiais, ou seja, menos peso. Menor significa 

também menor volume de ar, o que é adequado para as demandas 

do XC.

O amortecedor é tão pequeno - como isso afeta as características da 

mola pneumática?

Devido ao tamanho do amortecedor, o volume de ar é menor. O que 

significa que pudemos fazer amortecedores com um movimento inicial 

mais sensível, e uma mola de ar progressiva através do curso, com 

muito controle do final de curso para os impactos maiores. 

Perfeitamente adequado para as necessidades do XC.

A câmara de ar positiva é ajustável?

A câmara de ar positiva pode ser ajustada com tokens de forma 

parecida com os nossos outros amortecedores. 0, 1 ou 2 tokens azuis 

podem ser facilmente instalados na câmara de ar para se adequar às 

necessidades do ciclista. 

Como descreveria a afinação do cartucho no amortecedor?

O cartucho é afinado para atender uma ampla gama de curvas de 

alavancagem nas bikes de XC.  Ótimo movimento inicial com muito 

controle nos impactos maiores. Nós fizemos o amortecedor sabendo 

que teríamos uma mola de ar mais progessivas graças ao menor 

volume.  Isso significa que pudemos usar uma afinação mais suave 

para oferecer as mesmas características esperadas pelos ciclistas. 

Trava flexível, estável e super firme quando necessário. A função de 

trava requer pouquíssima força para alternar entre aberto e uma trava 

super rígida.

ROCKSHOX SIDLUXE / FAQ
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Eu preciso usar uma ferramenta para ajustar as configurações de 

retorno no amortecedor?

Para podermos oferecer os amortecedores mais leves possíveis, nós 

cortamos peso em toda área que pudemos. Removendo os botões de 

ajuste de retorno, e os trocando por opções com ferramentas, 

economizamos um peso notável em cada amortecedor. As 

suspensões SID Ultimate e SID SL Ultimate tem um botão de ajuste 

de retorno removível que é usado para ajustar as configurações nos 

amortecedores SIDLuxe.

Como o amortecedor é menor e mais leve, podemos esperar que 

esquente mais rápido?

Durante os testes descobrimos que os novos amortecedores SIDLuxe 

foram capazes de manter as características normais de cartucho e 

mola pneumática em condições de corrida.

Por que não fizeram um amortecedor com três posições?

Nós estamos sempre ouvindo e desenvolvendo amortecedores para se 

adequar às necessidades dos consumidores. O atual e mais frequente 

pedido tem sido por um amortecedor mais leve adequado para as 

necessidade do XC com uma trava extra firme e uma configuração 

aberta para máximo controle e tração.

Quais configurações de tamanho e encaixe na bike estão disponíveis?

Disponível em encaixe padrão e trunnion. Os amortecedores estão 

disponíveis com até 50mm de curso confome os tamanhos 

necessários pelas montadoras parceiras. 

Os amortecedores SID são tunáveis por centros de serviço?

Com certeza. Enquanto estaremos oferecendo muitas opções de 

amortecedores montados de fábrica, também iremos trabalhar com 

outros amortecedores para muitas bikes atuais que usam 

amortecedores alternativos. Esses amortecedores terão os tamanhos e 

tipos de encaixe necessários e alguns irão precisar de ajustes de um 

centro de serviço para atender às necessidades do ciclista.
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