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CO JE NOVÉHO?

• Rozšíření EVOL komor

• Nová páčka na řídítka

• DPS a X2 drobná vylepšení

• 36 přepracovaný vzduchový píst

• Transfer drobná vylepšení

• DPX2 – zcela nový tlumič

• 32 Rhythm vidlice



3

PRUŽINOVÁ REVOLUCE

Co je to EVOL?

• Zvětšená negativní vzduchová komora

• Poskytuje lineárnější křivku pružení

• Skvělá citlivost na male podněty

• Vyšší podpora středové části zdvihu

• Snadná regulace dorazu pomocí vložek

RAD Prototypy v Leogang WC 2012

Detaily, které dělají rozdíly

• FOX patentované umístění 

přepouštěcího otvoru pro každou délku 

tlumiče

• Optimalizace výšky plovoucího pístku

• Nejlehčí a nejjednodušší řešení

Standard

EVOL

Nižší 

počáte-

ní odtrh

Vyšší podpora středové části zdvihu



4

PRUŽINOVÁ REVOLUCE

Nové jednodílné EVOL 

komory na tlumičích FLOAT

EVOL technologie nově na 

všech vidlicích FOX 2018



FLOAT VZDUCHOVÁ PRUŽINA

• Zvětšená negativní vzduchová komora pro 

lineárnější chod na začátku zdvihu a snížený 

odtrh z klidové polohy

• 36mm FLOAT přepracovaná vzduchová 

pružina na systém používaný u 32/34/40

• 40mm FLOAT vzduchová pružina bez změn



INOVOVANÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

• Nová páčka na řídítka

• Snížená síla potřebná k stlačení páčky

• Zvýšená spolehlivost

• Přepracovaný utěsněný systém

dálkového ovládání pro FIT4 patrony

• Možnost volby mezi:

• Stiskem-zamkni (PushToLock)

• Stiskem-odemkni (PushToUnlock)
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INFORMACE O NASTAVENÍ NA VIDLICÍCH

Nálepka s doporučenými tlaky a nastavením odskoku na 

každé vidlici modelové řady 2018 
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32 STEP CAST – VÍTĚZ TESTŮ I ZÁVODŮ

Tato závodní XC vidlice je 

proklatě lehká a její tuhost je 

absolutně mimo testovanou 

kategorii. Mimoto vidlice 32 

SC  nabízí bezkonkurenční 

funkci a intuitivní nastavení. 

Nepřekonaný vítěz testu XC 

vidlic.

Časopis MountainBIKE,

Německo

• Pro rok 2018 bez změn

• EVOL vzduchová komora

• Velikost kol – 29 nebo 27,5

• Černá, bílá nebo oranžová barva

• FIT4 (Factory) nebo GRIP 

(Performance) tlumicí patrona

• Možnost 51mm předsazení (Trek aj.)

• Osa QR15 x 100/110 boost nebo 

Kabolt
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32 STEP-CAST AX

• Pro Gravel kategorii Adventure-

Cross (AX)

• Speciálně upravená tlumicí patrona

• 40mm zdvih

• 15x100 KABOLT osa

• Vznik v rámci tzv. OPEN PROJEC
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32 – OVLÁDNĚTE XC OKRUHY

• Pro rok 2018 bez změn

• EVOL vzduchová komora 

• Velikost kol – 29“, 27,5“, vybrané 

modely 26“

• Zdvihy 100-120mm (29“/27,5“), 100-

120-140-150mm (26“)

• FIT4 (Factory) nebo GRIP 

(Performance) tlumicí patrona

• Osa QR15 x 100 nebo QR15x110 boost, 

vybrané varianty otevřené patky 9mm 

• V nabídce vybrané varianty s 1“1/8 

sloupkem – na objednávku
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34 – OVLÁDNĚTE TECHNICKÉ TRAILY

• Pro rok 2018 bez zásadních změn

• EVOL vzduchová komora

• Drobné úpravy soustavy planžet 

na kompresním pístu pro vyšší 

citlivost 

• Velikost kol – 29 nebo 27,5“

• Zdvihy 120-130-140-150mm

• FIT4 (Factory, Performance Elite) 

nebo GRIP (Performance) tlumicí 

patrona

• Osa QR15 x 100 nebo QR15x110 

boost

• V nabídce varianta pro 

27,5“PLUS+ kola a zesílená 

varianta pro E-biky
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36 – VÍCE NEŽ ZÁVODNÍ ENDURO VIDLICE

Lehčí než si myslíte!

• Nová EVOL vzduchová pružina snižuje hmotnost o 

dalších 45g

• Hmotnost pod 2kg - 1.99kg (27.5, Boost, 15QR, 

včetně nezkráceného sloupku)

Ještě hladší chod

• Nová EVOL vzduchová komora má méně 

dynamických těsnění, lineárnější chod a nižší 

odtrh z klidové polohy

Výjimečná tuhost

• Skvělý poměr mezi tuhostí a hmotností

Nejširší možnost výběru variant v nabídce

• Výběr tlumicích patron a variant os pokrývá 

veškeré požadavky použití pro agresivní trail biky i 

závodní enduro

• Patrony: FIT RC2, FIT4 3 pos, Grip 3 

• Osy: 20mm, 15QRx100/110, 15mm Kabolt
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2017 RACE SEASON

ORANGE 40
(TI NEJLEPŠÍ - RACHEL / HART / GWIN)

ORANGE 36
ENDURO TEAMY

BLACK 40
(OSTATNÍ)

ORANGE 32
XC TEAMY

LIMITOVANÁ EDICE 36 SKLADEM 
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SPECIÁLNÍ FOX VIDLICE PRO E-BIKY

E-BIKE OPTIMALIZOVANÉ PRODUKTY

• FOX nabízí “E-Bike optimalizované” vidlice – zesílení konstrukce, přidání 

materiálu, celek odolávající vyšším silám působícím na vidlici u elektrokol 

do těžkého terénu…

• Produkty odlišné od standardní MTB produkce

• Zacílení na E-bike trh a prodejce

• Velký nárůst prodejů elektrokol (+26%?)

• Mnoho E-biků je vybaveno levnými vidlicemi, které se brzy opotřebují = 

příležitost pro aftermarketový prodej 



FLOAT DPS

• NEW jednodílná EVOL vzduchová komora

• NEW pístek pro podporu lineárního chodu

• Imperiální (standardní) i nové metrické rozměry 

(na požadavky OEM, pevnější konstrukce)

• Přepustný ventil mezi pozitivní a negativní 

komorou optimalidovaný dle délky tlumiče

• Možnost ladění progresivity pomocí vložek do 

komory

• Factory a Performance Elite modely lze přestavět 

na dálkové ovládání z řídítek
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DPS – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI

Nové kategorie se specifickým 

laděním

XC/Marathon kola

• Nelineární křivka pružení

• Přidaná komprese v otevřeném modu 

proti pohupování tlumiče

• Nejvyšší možná míra uzavření

Trail/All Mountain kola

• Lineární křivka pružení

• Aktivní otevřený mod pro maximální 

trakci a kontrolu jízdy

• Možnosti nastavení komprese ideální 

pro trailové a AM jezdění 
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FLOAT DPX2 – TO NEJLEPŠÍ Z X2 A DPS

Recirkulační design z tlumičů X2

• Nízké vnitřní tlaky – excelentní zpracování 

malých rázů

• Optimální podpora střední části zdvihu

• Zlepšená kontrola přechodů z komprese do 

odskoku

• Nezávislé nastavení komprese a odskoku

Možnosti nastavení z tlumičů DPS

• Jemné nastavení komprese – 10 kliknutí

• Nejlepší možná kombinace s vidlicemi s FIT4

• Tvrdý mód může být naladěn nezávisle na 

hlavním kompresním pístu

Kompaktní architektura s přístupnými ovladači

• Nízkoprofilová přetlaková nádobka pro více 

místa v rámu

• Jednoduše přístupné ovladače z boku tlumiče

• Dodáván v imperiálních (standardních) i 

metrických rozměrech
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X2 VYLEPŠENÍ – NEJLEPŠÍ JEŠTĚ LEPŠÍ

Za pomoci RAD závodnického programu došlo k vylepšení X2 tlumičů:

• Zlepšení cirkulace oleje a vyladění možností nastavení

• Lineárnější křivka pružení pro čitelnější chování tlumiče a lepší trakci

• Vyladění EVOL křivky pružení u FLOAT X2 tlumičů

• Přepracovaná těsnění pro snížení statických odporů a tření



FLOAT X2 a DHX2

DH/ENDURO

• HSC/LSC

• HSR/LSR 

• 267mm

• 240mm

• 222mm

• Bez páčky

ENDURO/TRAIL 

• X2 páčka – 2 pozice

Otevřeno/Lockout bez vlivu na 

ostatní nastavení

• Nastavení nízko/vysokorychlostní 

komprese zachováno 

• 200/50,8mm, 200/57,1mm, 215mm

Na objednávku metrické verze tlumičů
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NOVÉ STANDARDY DÉLEK TLUMIČŮ

Imperial 200x57mm

• Hmotnost, konstrukce

Metric Standard 210x55mm

• Snížení tření, tuhost 

konstukce

Metric Trunnion 185x55mm

• Hmotnost, konstrukce, 

montáž oka

Pozitivní charakteristiky:

IMPERIAL (DOPOSUD STANDARD): NEJVÍCE POŽADAVKŮ!

METRIC TRUNNION: SPECIFIKOVÁNY VÝROBCI NA NEJVYŠŠÍ MODELY

METRIC: POMALÉ PRONIKÁNÍ NA TRH – POŽADOVÁNO VÝROBCI



TRANSFER - DROBNÁ TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ

• Vyšší rychlost vysunutí

• Nový pístek s větší propustností

• Nižší vnitřní tlak

• Rychlejší a snadnější zasunutí

• Předepnutá kluzná pouzdra

• Eliminace vůlí

• Doraz

• Eliminace cvaknutí při dosažení 

plného zasunutí
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TRANSFER – MOŽNOST VOLBY PÁČKY

NA KAŽDÉ KOLO SE HODÍ TELESKOPICKÁ SEDLOVKA!

SAMOSTATNĚ PRODÁVANÁ PÁČKA 

DLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA

1- Vyberte si páčku:

• Vlevo pod řídítka pro 1x11

• Vpravo nebo vlevo pro 2x/3x

Separátní balení
• Proč prodáváme páčku samostatně?

2 páčky + 24 variant sedlovky = 48 možných kombinací

Konkurence nabízí univerzální páčku v příbalu a páčku 

pro 1x11 jako volitelné vylepšení

• Transfer: vyberete si rovnou páčku, kterou potřebujete

Průměry 30,9 a 31,6mm

Vnitřní a vnější vedení

Zdvihy 100/125/150mm

Dva druhy páčky

Factory (Kashima) nebo

Performance (černá) verze
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FOX TRENDY

NA KAŽDÉ KOLO SE HODÍ TELESKOPICKÁ SEDLOVKA!
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FOX OEM TRENDY – AM PŘÍLEŽITOSTI

PŘEHLED

• Silně rostoucí a ovlivňující vnímání značky FOX v celkově plochém 

průmyslu

• Zažité trendy se silně mění ale zůstávají i individuální přístupy 

malých firem na lokálních trzích

• Rychle rostoucí požadavky na X2 , DPS a 32 SC 

• BOOST standard pohlcuje 100mm 

• Rozšiřování standardů pro tlumiče dle požadavků výrobců rámů, ale 

pouze několik z nich je využíváno ve větším počtu

• E-bikes: pokračující nárůst prodejů v Evropě

• TRANSFER sedlovka: absolutní vítěz



Díky za pozornost
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