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PRŮVODCE 

KONSTRUKČNÍ ROZDÍLY MEZI ŘADAMI FOX 

čtyři průměry nohou krát čtyři úrovně provedení krát dva (občas stá-
le ještě tři) průměry kol. Ale ona vám tahle malá násobilka nakonec 

 laci vněj-

kách udává, že nabízí 105 vidlic, ale ani to číslo není konečné, chybí 

To vnitřní nohy, tam se dějí věci! Zatím evidujeme čtyři průmě-

Spekuluje se, zda prototypová vidlice Martina Maese nemá náhodou 

logické novinky. Je zajímavé, že tento prototyp disponuje černou 

čeká slitina řady 6000. Všude tam je také černá anodizace jakožto po-

MID VALVE

noření při brzdění. To vše dělá, aniž by snižoval počáteční citlivost, jak 

VARIABLE VALVE CONTROL (VVC)
FIT Grip2 tlumení obsahuje patentovaný tlumicí okruh 

používá listovou pružinu, která má stejný efekt jako změna tvrdosti 
planžet tohoto okruhu bez nutnosti zcela tlumicí okruh rozebírat.



dala spousta vidlic. 

zatím hypotetickou prototypovou 38) nabízí odvzdušňovací tlačítka, 

 cké vidlice se 
zesílenými nohami pro vyšší namáhání. 

Nabídka os čítá všechna provedení, co novodobá historie pamatu-

žádnou pružinovou alternativu, ač tomu tak dříve bylo (řada Vanilla), 

dvě úrovně kvality. Většina vidlic má komoru zvanou Evol, jen řada 
Rhythm ji nemá. Evol je zkratka pro Extra Volume, tedy zvětšený 
objem vzduchové komory, zejména té negativní pro snazší vkluz 

možnost ovlivňovat velikost vzduchové komory pomocí různě ba-
revných plastových tokenů, které se zasouvají pod víčko pozitivní 

11 kusů.

Fox se vzdal jednoduchého označení možností nastavení, to spíše 

Co vidlice, to jistota kvalitní práce, navíc každý rok prochází drob-
nými úpravami vnitřního nastavení. Ale hezky všechno popořadě, 
nejdříve série, pak technologie. 

Zatímco RockShox je jedna celistvá nabídka bez dceřiných značek, Fox píše 

Dalo by se to shrnout slovy prolínání technologií, zásadní přerod nabídky, to 
vše oběma směry. Fox roku 2016 dal sbohem nepříliš spolehlivému tlume-
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PRŮVODCE 

NÁZVOSLOVÍ FOXU 
Factory 

oranžovou barvou (pouze vybrané modely), 
vnitřní se zlatavou povrchovou úpravou Ka-
shima Coat, vzduchová komora Evol, tlume-
ní FIT4 nebo Grip2 dle určení vidlice. 

Performance Elite 

set procent. 

Performance 

kajícím systémem tlumení Grip. Černé nohy 

vou komoru Evol. 

Rhythm 
Nejekonomičtější, montážní vidlice (ne-

těžší proti vyšším řadám. Tlumení obstarává 
Grip, pružení vzduchová komora Float bez 
technologie Evol.

 
FIT4 

Toto tlumení nabídne tři pozice ovlá-
dací páčky. FIT je zkratka pro Fox Isola-
ted Technology, tedy odděluje tlumicí olej 

je čtvrtou generací tohoto systému tlumení. 

Grip/Sweep 

dla tři polohy regulace pomalé komprese, 
zatímco Sweep je bez aretačních poloh. Obě 
provedení jsou vyrobena bez měchýře, mís-
to něj používají nezávislý plovoucí pístek 

micího systému. Pokud porovnáte Grip 

hodně shodných myšlenek, nicméně podob-

Grip2 
Zatím nejpokročilejší systém tlumení, 

konstrukčně vychází ze systému Grip včet-

Má však celou řadu vylepšení snižujících 
tření. Nabídne nejširší možnosti nastavení 

Variable Valve Control je vnitřní část kont-
rolující vysokorychlostní expanzní útlum, 

kou citlivost systému.
Petr Štuka

  ůcborýv vihcra :otoF

Vorsprung Luftkappe
Pokud jste bedlivě četli odstavce týkající se vzduchové komory, nemohli jste si nevšimnout tlaku výrobců 

Nový Grip2 Damper 


