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čepičky. U SV ventilku je nutno nejdříve uvolnit vroubkovanou matičku a citlivě ji zatlačit dovnitř až začne unikat vzduch. 

Výhodou nejrozšířenějšího typu pneumatik AV je, že huštění lze provádět u benzínové stanice. Ruční pumpičky se zpravidla 

nehodí pro huštění pneumatik na vysoký tlak. Lepším řešením jsou nožní pumpy vybavené manometrem pro kontrolu tlaku.

Pláště s opotřebeným dezénem nebo roztřepenými boky ihned vyměňte. Rovněž tak ihned vyměňte poškozené ráfkové 

vloky, které chrání duši proti vnitřnímu poškození.

Dodržujte předepsaný tlak vzduchu v pláštích a pravidelně tlak kontrolujte.

Vycentrování ráfků a správné napnutí drátů

Pro správné vycentrování kola musí být napětí drátů rozloženo po celém obvodu ráfku rovnoměrně. Změní-li se napětí 

jednotlivých drátů, například v důsledku rychlého přejetí nerovností nebo silničních výtluků, anebo prasknutím drátu, tahové 

síly působící  na ráfek přestanou být vyvážené a na kole vznikne tzv. "osma", to je boční vyosení ráfku. U čelisťových brzd a V-

brzd slouží boky ráfku jako brzdné plochy. Nevycentrované kolo proto výrazně zhoršuje účinnost brzd, proto občas 

překontrolujte vycentrování kol. Zveďněte kolo nad zem a otáčejte jím rukou, současně sledujte mezeru mezi ráfkem a 

brzdovými špalky. Pokud se mezera mění o více než jeden milimetr, zajistěte přecentrování kol v autorizovaném servisu.

Oprava defektů

Defekty se mohou přihodit každému koloběžkáři. Rozhodně to však nemusí znamenat konec Vaší cesty. Pro výměnu duše 

potřebujete pouze dvě montážní páčky, duši nebo lepící sadu a pumpu. 

Montáž a demontáž kol

Je velmi důležité, aby jste správně pochopili princip rychloupínacího mechanismu, viz. kapitola "Bezpečné upnutí kola 

rychloupínákem". Rychloupínací šroub umožňuje velmi snadnou a rychlou montáž a demontáž kol bez jakéhokoliv nářadí. 

Páku rychloupínacího šroubu zatáhněte směrem k vidlici. Před vlastní demontáží kol je třeba uvolnit lanka obou brzd u 

systému ráfkových brzd, u kotoučových hydraulických brzd důrazně doporučujeme po demontáži kola používat plastové 

vložky mezi čelisti brzd, zamezíte tím jejich sevření při náhodném zmáčknutí brzdové páky.

Sundání pláště

Vyšroubujte čepičku ventilku a upevňovací matici z ventilku a duši zcela vypusťte. 

Stlačte plášť ze stran směrem do středu ráfku. Plášť se sundá snadněji, pokud to provedete po celém obvodu. Nasaďte 

umělohmotnou páku pro montáž pláště na patku pláště v blízkosti ventilku a odtlačte plášť v tomto místě od ráfku. Držte 

pevně páku v této poloze. Vsuňte druhou montážní páku mezi ráfek a plášť v místě vzdáleném asi 10 cm od první montážní 

páky a stáhněte tuto část patky pláště pákou přes hranu ráfku. 

Po stažení části patky pláště přes okraj ráfku by za normálních okolností mělo být možno stáhnout celý plášť na jednu stranu 

pohybem montážní páky kolem celého obvodu.

Nyní můžete duši vyjmout. Dbejte na to, aby se přitom ventilek nezachytil, neboť se tím může poškodit duše. 

Opravte defekt podle instrukcí výrobce soupravy pro opravu duší. 

Po stažení pláště byste měli také zkontrolovat ráfkový pásek. Pásek by měl ležet přesně na dně ráfku a pokrývat všechny 

matice paprsků kola (tzv. niple) a neměl by být nikde překroucen nebo potrhán. 

Nasazení pláště

Při nasazování pláště dbejte na to, aby se do pláště nedostaly cizí předměty, špína nebo písek a abyste nepoškodili duši. 

Nasaďte jednu patku pláště na ráfek. Palci zatlačte patku přes okraj ráfku po celém obvodu. Mělo by to být možné vždy bez 

použití nástrojů, bez ohledu na typ pláště. Prostrčte ventilek duše otvorem 

v ráfku. 

Nafoukněte lehce duši a zatlačte ji do pláště po celé její délce. Dbejte na to, aby na duši nebyly žádné přehyby. K dokončení 

nasazení pláště, začněte v bodě proti ventilku. Oběma palci zatlačte druhou patku pláště přes okraj ráfku, kam až je možno. 

Dbejte na to, aby se duše neskřípla mezi pláštěm a ráfkem. Můžete tomu zabránit zatlačením duše prstem dovnitř pláště 

během montáže. Zatlačte plášť do ráfku, přičemž postupujte symetricky z obou stran směrem k ventilku. 

Plášť stáhněte směrem dolů tak, aby již nasazená část pláště sklouzla do nejhlubší části dna ráfku. Usnadní to značně práci na 

posledních centimetrech. Opět zkontrolujte správné uložení duše uvnitř pláště a oběma palci zatlačte poslední část pláště 

přes okraj ráfku. 

Pokud to nejde, budete muset použít montážní páky. Přesvědčte se o tom, zda tupé konce směřují směrem k duši a zda se 

duše nepoškodila. 

zkontrolujte, zda ventilek stojí rovně. Pokud ne, duši vyfoukněte, srovnejte ventilek do polohy kolmé vůči ráfku a duši znovu 

nahustěte. 

Kontrola a nastavení hlavového složení

Hlavové složení spojuje vidlici, představec a řidítka s rámem a současně umožňuje, aby se jako celek volně otáčelo. Jestliže 

budete chtit změnit směr jízdy, nesmíte pocítit prakticky žádný odpor při otočení řidítky. Nárazy způsobené nerovností 

povrchu vystavují hlavové složení značnému tlaku. To může být často příčinou uvolnění hlavového složení.

Odpružená vidlice

Koloběžky CROSS jsou vybaveny odpruženými vidlicemi, které pohlcují nárazy. Tím poskytují jezdci vyšší komfort a díky 

delšímu kontaktu kola s povrchem i lepší kontrolu. 

Před každou jízdou se přesvědčte o správné funkci odpružené vidlice.

Nastavení a údržba odpružené vidlice

Odpružené vidlice mají nastavitelnou tuhost a také je lze úplně uzavřít. Tyto možnosti seřízení dovolují vidlici naladit podle 

stylu jízdy a váhy jezdce. 

Základní údržba spočívá v pravidelném čištění a mazání kluzáků vidlice. Zkontrolujte a vyčistěte oblast těsnění. Kluzáky 

očistěte měkkým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné čistící prostředky které by mohly znehodnotit účinek 

použitého maziva. Kluzáky lehce namažte doporučenými přípravky. Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující teflon.

Po určité době vyžaduje vidlice důkladnou prohlídku včetně rozebrání, vyčištění, namazání, případného přetěsnění a výměny 

oleje (viz návod k vaší vidlici). Tyto úkony svěřte odbornému servisu.

Přilby

Přilby pro jízdu na koloběžce jsou při současném silničním provozu nutností. Vyžadujte výhradně přilbu, která má certifikát 

bezpečnosti. Podle současných platných předpisů musí osoby mladší 18 let při jízdě na koloběžce používat ochranou přilbu. 

Příslušenství

Na trhu existují nejrůznější druhy příslušenství, jejich cílem je zvýšit vaši radost z jízdy na koloběžce. Jsou to různé druhy 

computerů, zaznamenávající údaje o Vaší jízdě, tašky, držáky lahví a osvětlení, které je nezbytné, chcete-li jezdit po veřejných 

komunikacích. Nejdůležitějším příslušenstvím pro jízdu na koloběžce je hustilka a sada na opravu duše, případně nová duše. 

Nezapomeňte se vybavit dobrým zámkem. Při výběru doplňků se poraďte se svým prodejcem, určitě Vám ochotně poradí. 

Jízda s tažným psem

Koloběžky vybavené adaptérem pro jízdu s tažným psem jsou stále více vyhledávanou sportovní aktivitou. Adaptér je možné 

umístit místo kroužku pod představec. Pro jeho výměnu postupujte viz. "Nastavení uchycení představce". 

Doporučujeme jízdu s tažným psem nacvičit.

Převoz zavazadel

Firma CRUSSIS speciálně pro koloběh vyvinula zadní nosič na koloběžku. Vaše volba v první řadě závisí na hmotnosti a 

objemu zavazadla. Někteří jezdci volí batůžek na záda, existují také možnosti upevnění závěsných batohů, brašen a košíků na 

řidítka koloběžky. Dodržujte vždy pokyny uvedené v návodu výrobce a závěsné prvky nepřetěžujte. Hmotnost jezdce včetně 

nákladu nesmí překročit 150Kg.

Převoz dětí

Jediný možný způsob přepravy dětí je ve speciálních dětských sedačkách nebo přívěsných vozících.  Dětská sedačka je 

připevněna k rámu koloběžky. Při nákupu dbejte na to, aby dětská sedačka splňovala požadavky pro bezpečnou přepravu 

dětí. Při montáži a také samotném použití postupujte dle instrukcí výrobce dětské sedačky.

PŘEPRAVOVANÉ DÍTĚ MUSÍ MÍT NASAZENOU OCHRANNOU PŘILBU!

Dětská sedačka má vliv na jízdní vlastnosti koloběžky. Hmotnost dítěte a sedačky výrazným způsobem změní těžiště 

koloběžky a ovladatelnost koloběžky se výrazně změní. Doporučujeme jízdu na koloběžce s dítětem nacvičit.

Pozor si dejte při usazování a vyzvednutí dítěte ze sedačky. Tehdy hrozí nevětší nebezpečí převrácení koloběžky.  

Transport koloběžky na automobilu

Nejvhodnější přepravou koloběžek je použití střešního držáku, který musí bezpečně upevňovat úhlový sklon rámové trubky 

koloběžky. Vhodnost zadních nosičů pro upevnění koloběžky se však může lišit. Některé zadní nosiče jsou konstruovány pro 

uchycení vrchní rámové trubky jízdního kola, čímž se pro uchycení koloběžky stávají prakticky nepoužitelnými. Světlá výška 

koloběžky neumožňuje přepravu na některých typech zadních nosičů s obloukovou základnou. Před zakoupením se ujistěte, 

že držák odpovídá všem bezpečnostním normám a má platný certifikát pro silniční přepravu. Před jízdou se přesvědčte, zda 

jsou vidět světla a poznávací značka Vašeho automobilu.

Čištění a péče o koloběžku

Pro zachování dokonalé funkce je velmi důležité udržovat koloběžku čistou. Špína a prach poškozuje zejména pohyblivé části 

koloběžky, jedná se zejména o brzdy, ráfek a náboje. Jestliže jezdíte v nepříznivém počasí, je nutné koloběžku očistit po každé 

jízdě. Nevhodné pro čistění koloběžek jsou vysokotlaké vodní čističe. Voda se může dostat do ložisek, vysoký tlak je schopen 

odstranit mazací oleje a vazelínu. Ruční čištění koloběžky vodou s použitím čistícího přípravku je vždy lepší. Po čištění nebo 

jízdě v dešti se ujistěte, že do rámu nenatekla voda. Popřípadě vodu z rámu vylejte. Při pravidelném ručním čištění také 

snadněji a včas zjistíte opotřebení nebo vadné díly koloběžky.

Ochrana a uskladnění

Pokud Vaši koloběžku během sezóny pravidelně kontrolujete, nebude třeba při jejím krátkodobém uskladnění žádných 

zvláštních opatření. Doporučujeme uskladnění koloběžky na suchém a větraném místě. Při dlouhodobějším uskladnění, 

třeba přes zimu, pamatujte na to, že duše kol pozvolna ztrácí tlak vzduchu a stojí-li koloběžka delší dobu na vyfouknutých 

pneumatikách, může dojít k "proleženinám na pláštích", které výrazným způsobem snižuje jejich životnost.

Utahovací momenty

Všechny šrouby do průměru M4, pokud není u daného šroubu uvedeno jinak, dotahujte momentovou silou max. 3Nm, od 

šroubů M5 max. 6Nm.

Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů na Vaší nové koloběžce CRUSSIS!

www.kolobezky-crussis.cz www.kolobezky-crussis.czwww                         cz



www.kolobezky-crussis.cz

Nakonec pečlivě zkontrolujte celou koloběžku, zejména deformace, odřeniny laku nebo praskliny. V případě, že Vaše 

koloběžka nevykazuje zřejmé známky poškození, jeďte opatrně nejbližší cestou domů. Doma koloběžku opět důkladně 

prohlédněte a bude-li potřeba poškozené části nechte pravit. V případě, že si nejste jisti, navštivte odborný servis nebo svého 

prodejce.

Požadavky pro provoz na pozemních komunikacích

Pokud budete používat koloběžku pro provoz na veřejných komunikacích, musí být vybavena v souladu s pravidly silničního 

provozu v příslušné zemi, tj. především osvětlení a odrazky. Poraďte se se svým prodejcem jistě Vám rád poradí.

Osy kol a rychloupínací šrouby

Osy kol jsou upevněny rychloupínacími šrouby, které mají velmi jednoduchý mechanismus, avšak vinou nesprávného 

používání jsou opakovaně příčinou nehod. Proto prosíme, vždy před každou jízdou zkontrolujte správné dotažení 

rychloupínáků.

- páčka na jedné straně, ovládající excentr, který vyvolává upínací sílu

- dotahovací matice z druhé strany, která nastavuje tah na táhlu se závitem

Bezpečné upnutí kola rychloupínákem

Před dotažením kola zkontrolujte správné uložení kola v koncovkách vidlice a zkontrolujte zda je kolo souměrně vloženo mezi 

ramena vidlice. Páčka rychloupínacího šroubu musí být při vkládání do vidlice otevřená, po nasazení kola přitáhněte páčku 

zpět. Ze začátku procesu upínání do přibližně první poloviny se páčka pohybuje snadno. V průběhu druhé poloviny upínání 

bude vzrůstat síla potřebná pro pohyb páčkou. Ke konci dráhy může jít páčka velmi ztuha, proto si pomozte bříškem palce 

zatímco se prsty přitahujete k některé z nepohyblivých částí např. vidlici nebo zadní stavbě, nikoliv však k brzdovému kotouči 

nebo drátům. V konečné pozici by páčka měla být přitažena až k rámu nebo vidlici. Pro kontrolu, jestli je páčka bezpeně 

dotažena, zkuste pootočit zavřenou páčkou dokola. Zatlačte na konec páčky, jako by jste chtěli opsat kružnici. Pokud páčkou 

pootočíte, kolo není bezpečně dotaženo. Znovu otevřete páčku a pootočte  dotahovací matici o půl otáčky pro zvýšení 

předběžného tahu. Zavřete páčku a zkontrolujte, zda kolo drží. Pokud páčkou nebudete moci pootočit, kolo je správně 

upnuto. 

Nastavení koloběžky podle jezdce

Tovární nastavení řidítek se obvykle pohybuje mezi 82cm až 110cm v závislosti na zvoleném modelu

Výškou řidítek si můžete regulovat, jak moc bude horní polovina těla nakloněna dopředu. Snížení řidítek dává jezdci 

aerodynamické držení těla a přenáší váhu na přední kolo, což je předpokladem správné jízdy na koloběžce.

Postavením stojné nohy na nášlapnou plochu by měly být paže mírně natažené (propnuté), brzdové páky v dosahu, tak aby 

mohl jezdec uchopit brzdové páky a bezpečně brzdit.

Důležité informace o funkci a údržbě

Nastavení polohy řidítek otočením

Povolte imbusový šroub na přední straně představce o dvě až tři otáčky. Natočte řidítka do požadované polohy. Ujistěte se, 

že je představec přesně uprostřed řidítek. Nyní šroub opatrně dotahujte. Dodržujte maximální dotahovací moment, viz. 

Kapitola “Utahovací momenty“. Po novém nastavení řidítek bude také nutné upravit polohu brzdových pák a také rohů, 

máte-li je na své koloběžce namontovány.

Nastavení cyklistických rohů

Kromě koloběžky ROAD nejsou rohy na koloběžce standardem. Avšak dávají další možnost jak uchopit řidítka. Bývají obvykle 

nastaveny v poloze, která nabízí jezdci největší komfort při jízdě. Většinou bývají mírně nakloněny nahoru před koloběžku. 

Změnu možností přivítáte zejména při delší jízdě po rovinatých úsecích.

Cyklistické rohy jsou uchyceny na krajích řidítek bezpečnostním šroubem. K jejímu umístění je nutné posunout továrně 

osazené gripy a brzdové páky směrem k představci (ke středu řidítek).

Pro nastavení úhlu rohů povolte šroub, který většinou bývá umístěn na spodní straně rohů o jednu až dvě otáčky. Natočte 

rohy do požadované polohy a ujistěte se, že jsou na obou stranách řidítek pod stejným úhlem vůči zemi. Dotáhněte šrouby 

utahovacím momentem. Velmi opatrně postupujte u karbonových řidítek či rohů. Po utažení zkontrolujte, že jsou rohy pevně 

utaženy tak, že s nimi zkusíte zakroutit.

Nastavení uchycení představce

Představec typu A-head, který naleznete na všech koloběžkách CRUSSIS je uchycen na sloupek vidlice, která nemá závit. 

Představec je důležitou částí hlavového složení. Jeho upínací síla zajišťuje celý systém v nastavené poloze.

Nastavení představce provedete tak, že uvolníte o jednu až dvě otáčky svěrací šrouby, které jsou umístěny na boční straně 

představce. Srovnejte představec s rámem tak, aby směřoval přímo vpřed a byl v jedné ose s předním kolem.

Postupně momentovým klíčem dotáhněte svěrací šrouby až na maximum (viz. “Utahovací momenty“). Po dotažení šroubů 

byste neměli být schopni představcem vůči vidlici otočit. Výše popsaným způsobem zkontrolujte vůli hlavového složení. 

Dbejte na to, abyste uložení příliš neutáhli, neboť se může poškodit.

Brzdy

Brzdy na koloběžce slouží k regulování rychlosti. V naléhavých případech musíte být schopni koloběžku co nejrychleji zcela 

zastavit. Při brzdnění se vlivem kinetické energie přenáší váha jezdce směrem dopředu, čímž se snižuje zatížení zadního kola. 

Přibližně 2/3 brzdného účinku jsou přenášeny na přední brzdu. Rychlost zpomalení je na prvním místě ovlivněna nebezpečím 

převrácení jezdce přes řidítka a teprve na druhém místě adhezí pneumatik. Během brzdění se musí jezdec pokusit přenést 

těžiště směrem nad zadní kolo. Tím se váha jezdce rozloží rovnoměrně mezi přední a zadní brzdu a účinnek brzd se 

zefektivní. 

Nastavení vzdálenosti brzdových páček od gripů

Všechny brzdové páky použité na koloběžkách CRUSSIS mají nastavitelnou vzdálenost mezi gripy a brzdovými pákami. To 

NÁVOD K OBSLUZE A POUŽITÍ KOLOBĚŽKY CRUSSIS
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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si vybral koloběžku značky CRUSSIS. Koloběžky CRUSSIS se vyznačují výbornou tuhostí rámu a 

jedinečným designem.  Naše unikátní konstrukční řešeni rámu máme chráněno průmyslovým vzorem pro celou Evropskou 

Unii. Všechny části Vaší koloběžky byly navrženy tak, aby byl rám koloběžky maximálně pevný a zároveň jste si mohli užít 

vysoce komfortní jízdu. Při výrobě koloběžky využíváme nejmodernějších technologií jako laserového řezání, CNC ohýbání a 

CNC obrábění. Vaše koloběžka byla vyrobena v České republice. V tomto návodu k obsluze koloběžky najdete mnoho 

užitečných rad a informací nejen o používání koloběžky, ale také o její údržbě. 

Vaše bezpečnost

Při jízdě na koloběžce používejte správně nastavenou a nasazenou přilbu. Doporučujeme vhodně se obléct a zvolit správnou 

obuv. Při jízdně na pozemních komunikacích dbejte svojí bezpečnosti a řiďte se dopravními předpisy dle dané země. Při jízdě 

v terénu respektujte přírodu. Koloběžky (kromě koloběžky CROSS) jsou vhodné pro jízdu na zpevněných komunikacích. Ve 

vlastním zájmu neprovádějte žádné opravy nebo seřízení. Pokud si nejste zcela jisti svým zásahem, obraťte se raději na 

Vašeho prodejce, nebo odborný cykloservis.

Před první jízdou

Před první jízdou důkladně zkontrolujte upnutí kol rychloupínacími šrouby a doporučujeme se seznámit s brzdami. Pravá 

brzdová páčka brzdí zadní kolo a levá brzdová páčka přední kolo. POZOR! Při intenzivním brždění pouze přední brzdou hrozí 

riziko pádu. Zároveň se ujistěte, že bezpečně dosáhnete na brzdové páky. Více informací o brzdách naleznete v kapitole 

„Brzdy“. 

Koloběžka je určena k jízdě jedné osoby. Maximální zatížení koloběžky je 150Kg.

Chcete-li vybavit koloběžku dětskou sedačkou, důkladně si přečtěte příbalový leták a dodržujte omezení věku a váhy dítěte 

dle specifikace sedačky.

Na koloběžce je zakázáno

Vystavovat koloběžku zatížení vyššímu, než na které je koloběžka konstruována

Koloběžku jakkoliv konstrukčně upravovat (ve smyslu zásahu do rámu koloběžky)  

Jezdit na koloběžce ve dvou

Skákat z obrubníků a zídek

Před každou jízdou

Předtím než se “odrazíte“ na cestu, proveďte následující kontrolu.

Zkontrolujte:

- zda jsou osy na předním a zadním kole správně utaženy a zajištěny rychloupínacím šroubem. Více informací naleznete v 

kapitole “Osy kol a rychloupínací šrouby“

- zda jsou pláště v dobrém stavu a jsou nahuštěny na předepsaný tlak, více informací v kapitole “Kola a pláště“

- roztočením kola, zda jsou ráfky vycentrované, více v kapitole “Kola a pláště“

Proveďte test brzd. Zabrzděte oběma brzdami současně, brzdové špalky se musí dotýkat ráfku celou svou plochou a nesmí 

zasahovat do pláště. Brzdové páčky se nesmí dotýkat řidítek. 

Pokud jste majitelem koloběžky vybavené hydraulickými kotoučovými brzdami, jsou páčky v jednotné poloze, ve které 

zabírají. Musíte-li brzdovou páčku stlačit vícekrát (pumpovat), aby jste vyvolali brzdný účinek, obraťte se na odborný servis. 

Více informací naleznete v kapitole “Brzdy“.

Pro jízdu na veřejných komunikacích musíte koloběžku vybavit světly v souladu s pravidly silničního provozu. Více informací 

je uvedeno v kapitole „Požadavky pro provoz na pozemních komunikacích“. Pokud jste koloběžku před jízdou vybavili 

některým z doplňků, ujistěte se, že pevně drží na svém místě a nebudou Vám při jízdě nijak překážet.

Po nehodě

Bezprostředně po nehodě i opětovném použití, zkontrolujte zda kola pevně drží v koncovkách vidlice a jestli jsou ráfky stále 

vycentrované. Kontrolu proveďte roztočením kola a sledujte mezeru mezi ráfkem a brzdovými špalky. Pokud se vzdálenosti 

výrazně mění a ráfek není možné na místě vycentrovat, povolte brzdu tak, aby se otáčející ráfek nedotýkal brzdových špalků. 

Mějte na paměti, že povolená brzda má výrazně nižší brzdnou účinnost. Více informací naleznete v kapitole “Brzdy“ a “Kola 

a pláště“.

Zkontrolujte řidítka a představec (představec musí být v jedné ose s předním kolem). Překontrolujte představec, jestli na 

vidlici pevně drží. Zajistěte přední kolo proti otočení a zkuste otočit řidítky. Pokud se řidítka protáčí, je nutné povolit šrouby z 

boku na představci, srovnat představec do osy předního kola a šrouby opět dotáhnout. Zatlačením na brzdové páky se také 

ujistěte, že řidítka pevně drží v představci.

určuje polohu brzdové páky. Z vnější strany brzdové páky naleznete malý šroub, který otočením brzdovou páku přiblíží nebo 

naopak oddálí od gripu. Po změně vzdálenosti mezi páčkou a gripem je nutné opětovné seřízení brzdy, protože brzdové 

špalky se mohou od brzdy odtáhnout nebo naopak ráfek přibržďovat. Více o seřízení naleznete v kapitole "Brzdy".

Činnost a opotřebení brzd

Zmáčknutím brzdové páčky na řidítkách jsou brzdové špalky tlačeny k ráfku a třením brzdových špalků o ráfek dochází   k 

brzdění koloběžky. Pokud se některá z brzdových ploch dostane do kontaktu s vodou, špínou nebo olejem, změní se 

součinitel tření a výkon brzd se výrazně sníží. Proto brzdy reagují při deštivém počasí s mírným zpožděním a nižší účinností. 

Toto platí především pro ráfkové brzdy. Proto je bezpodmínečně nutné provádět pravidelnou kontrolu brzd udržovat 

koloběžku v čistém stavu a brzdy opětovně seřizovat.

Ráfkové brzdy

Tření, způsobené brzděním, má za následek opotřebení brzdových špalků a stejně tak i ráfku. Jízda v dešti a špíně životnost 

obou brzdných ploch výrazně sníží. Jakmile dosáhne opotřebení ráfku kritického bodu, může ráfek pod tlakem pneumatiky až 

prasknout. Při výměně brzdových špalků se vždy ujistěte, že jsou vhodné pro ráfek kola Vaší koloběžky. Udržujte ráfek v 

čistém stavu, vyvarujte se kontaktu ráfku nebo brzdových špalků s olejem a nečistotami.

Kontrola nastavení a synchronizace V-brzd

- Zkontrolujte, zda je kolo správně nasazeno v koncovkách vidlice a zda jsou ráfky stále vycentrovány. Kontrolu   proveďte 

roztočením kola a sledujte mezeru mezi ráfkem a brzdovými špalky. Pokud se mezera mezi ráfkem a brzdovými špalky 

výrazně mění a ráfek není možné na místě vycentrovat, povolte brzdu tak, aby se otáčející ráfek nedotýkal brzdových špalků. 

Nezapomeňte, že brzda má menší účinnost. Pro více informací čtěte kapitolu "Brzdy" a "Kola a pláště". V-brzda je 

konstruována tak, že má dva brzdové třmeny namontované samostatně na každé straně vidlice a zadní rámové stavby. 

Přitažení brzdové páčky vytváří tah na brzdové lanko, které přetáhne brzdové třmeny proti sobě, dokud brzdové špalky 

nedosednou na ráfek.

Kontrola správné funkce brzd

Zkontrolujte, zda brzdové špalíky doléhají přesně na brzdnou plochu ráfku a zda mají dostatečnou tloušťku. Zjistíte to podle 

drážek na brzdovém obložení. Jsou-li špalíky opotřebené až po spodní část drážek, je nutné provést jejich výměnu.

Brzdové špalky by měli dosednout na ráfek současně, ale nejdříve musí na ráfek dolehnout přední část brzdového obložení.

Zkontrolujte zda je šroub upevňující brzdu k rámu pevně dotažen. Pro nastavení brzdy pootáčejte vroubkovanou maticí nebo 

šroubem, kterým prochází brzdové lanko tak dlouho, dokud chod brzdy nedosáhne optimálních hodnot. U správně seřízené 

brzdy mají brzdové špalky a brzdové páky rovnoměrný chod a zároveň určitý odstup od pláště. Při použití brzdy dochází k 

naprosto zřetelné brzdné odezvě.

Svislé nastavení brzdových špalků

Povolte upevňovací šroub brzdových špalků o jednu až dvě plné otáčky. Nastavte brzdový špalek do požadované polohy vůči 

ráfku a utáhněte upevňovací šroub.

Kotoučové brzdy

Kotoučové brzdy se vyznačují vynikajícím brzdným účinkem a to i v případě nepříznivého počasí. Za mokra reagují mnohem 

intenzivněji než ráfkové brzdy. Vyžadují poměrně malou údržbu a nemají vliv na opotřebení ráfků. Hydraulické kotoučové 

brzdy jsou vybaveny mechanismem, který automaticky vyrovnává opotřebení brzdových destiček. Při brždění se kotoučové 

brzdy zahřívají. Nedotýkejte se proto kotouče ani brzdových čelistí, zejména krátce po delší jízdě z kopce.

Kontrola a nastavení hydraulických kotoučových brzd

- Pravidelně kontrolujte při zatažené brzdové páčce hadičky a spoje. V případě úniku brzdové kapaliny se okamžitě obraťte na 

odborný servis. Zkontrolujte opotřebení destiček - pohledem zkontrolujte kovové výčnělky na zadní straně brzdy. Jakmile se 

tyto ukazatele přiblíží zhruba na vzdálenost 1mm, měly by se destičky podle návodu výrobce vyměnit.  Kontrolujte zda při 

brzdění dochází k jasné brzdné odezvě. Destičky a kotouč čistěte pouze lihem nebo speciálními přípravky. 

- Roztočte volně kolo a přesvědčte se, zda se brzdové destičky při uvolněné brzdové páčce nedotýkají kotouče.

Kola a pláště

Kolo se skládá z náboje, drátů a ráfku. Plášť je namontován na ráfku a obaluje duši. Dno ráfku je opatřeno ráfkovým páskem, 

chránícím jemnou duši před maticemi drátů kola (niplemi) a hranám dna ráfku, které jsou často ostré. Kola jsou vystavena 

značnému namáhání způsobenému jednak váhou jezdce a jednak nerovnostmi povrchu silnic nebo terénu.

Přestože jsou kola vyráběna s velkou pečlivostí a jsou dodávána přesně vycentrovaná, nelze tím zabránit, aby napětí drátů a 

niplů při prvních kilometrech jízdy trochu povolilo. Proto po ujetí přibližně 100km musí být kola přecentrována. Po zajetí 

vystředění kol pravidelně kontrolujte. 

Pláště, duše, ráfkové pásky, ventilky a huštění

Pro výměnu pláště potřebujete znát rozměry starého pláště. Tyto jsou uvedeny na boku pláště. Existují dvě různá označení, z 

nichž přesnější používá milimetry. 

Sled čísel 37-622 znamená, že plášť je při plném nahuštění 37 mm široký a má vnitřní průměr 622 mm. 

Další označení pro tento plášť, které je uvedeno v palcích, je 28 x 1 5/8 x 1 3/8.

Tlak doporučený výrobcem je uvedený na boku pláště nebo na typovém štítku. Nižší hodnota tlaku ze dvou údajů udává 

hodnotu pro lepší tlumení nárazů a je proto vhodnější pro jízdu mimo silnice. S rostoucím tlakem se snižuje valivý odpor, ale 

také jízdní pohodlí. 

Vysoký tlak pneumatik je proto nejvhodnější pro jízdu na asfaltových vozovkách. Další zvyšování tlaku má už jen malý vliv na 

snížení tření. K zadržení stlačeného vzduchu je v plášti vložena duše. Nahuštění duše se provádí přes ventilek.

Tlak v pneumatikách se uvádí v PSI (librách na čtverečný palec) nebo Barech (1Bar = 1 Atm)

použité ventilky na koloběžkách

- Galuskové (SV) konstruované pro větší tlaky

- "Auto" ventilky (AV) nejčastěji používaný typ
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