
FOX 
 Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny 

 

AMORTYZATORY: 

SERIA TŁUMIK ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU CENA 

 

 

32 

FIT CTD Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 
tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, 

napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana 
uszczelki komory powietrznej. 

W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS 
(info. Poniżej). 

670,- 

FIT4 670,- 

FIT Terralogic 670,- 

GRIP 640,- 

 
O/C 

Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana 

oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z 
systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). 

 
460,- 
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FIT4/GRIP 2 

Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, 
napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana 

uszczelki komory powietrznej. 
W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS 

(info. Poniżej). 

690,- 

GRIP 650,- 

O/C Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana 
oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z 

systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). 

460,- 
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FIT4/GRIP2 Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, 
napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana 

uszczelki komory powietrznej. 
W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS 

(info. Poniżej). 

740,- 

FIT 740,- 

GRIP 690,- 

O/C Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana 
oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 

460,- 

38 
FIT4/GRIP2 Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, 

napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana 
uszczelki komory powietrznej. 

780,- 

GRIP 720,- 

 

40 

 
FIT/GRIP 2 

Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, 
napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana 

uszczelki komory powietrznej. 
W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS 

(info. Poniżej). 

 

780,- 

GRIP 780,- 

O/C Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana 
oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 

480,- 

TALAS Wymiana uszczelek Talas, wymiana oleju przy pomocy pompy próżniowej, napełnienie azotem. 200,- 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



FOX 
 Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny 

DAMPERY : 

 

Float 
DPS, CTD, RC, RL, RP 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 
wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, 

napełnienie azotem. 

520,- 

Float 
Brain, SJ, DRCV*, 

RE:aktiv*, RG*, Nude 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 

wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek 
komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

630,- 

Float X 2014-2017 

Float X 2022 + 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 
wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, 

napełnienie azotem. 

599,- 

640,- 

Float X2 2016-2020 
Float X2 2021 + 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 

wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, 
napełnienie azotem. 

560,- 

680,- 

DPX2 

 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 

wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, 
napełnienie azotem. 

660,- 

DHX Air Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 
wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, 
napełnienie azotem. 

560,- 

DHX2 2016 - 2020 
DHX2  2021 + 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 
wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

469,- 
549,- 

DHX Coil : 
3.0, 4.0, 5.0, RC2, 
RC4 do 2014 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 

wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 
469,- 

DHX : 2022 + Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 
wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

499,- 

VAN 
R/RC 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; 
wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

469,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rock Shox 
Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny 

 

AMORTYZATORY: 
SERIA TŁUMIK ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU CENA 

RS -1  Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 

wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wszystkich uszczelek tłumika,wymiana uszczelki 
komory powietrznej. 

660,- 

 

BOXXER 

MC Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 

wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wszystkich uszczelek tłumika, wymiana uszczelki 
komory powietrznej. 

660,- 

Charger Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 
tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 

tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 
wymiana uszczelki komory powietrznej. 

760,- 

 

 

PIKE 

RC, RCT3 Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 
tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 

wymiana uszczelki komory powietrznej. 

590,- 

Dual 
Position 

Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 
tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 
wymiana uszczelki komory powietrznej. 

630,- 

 
LYRIK 

 

ZEB 

 

RC, RC2 Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 
tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 

tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 
wymiana uszczelki komory powietrznej. 

590,- 
690,- 

Dual 
Position 

Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 
tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 

wymiana uszczelki komory powietrznej. 

540,- 

690,- 

 

 
YARI 

MC Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 

wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 490,- 

Dual 
Position 

Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 
wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 520,- 

Charger Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 
tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 
wymiana uszczelki komory powietrznej. 

590,- 

Revelation 
 

BLUTO 

MC Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 
wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 540,- 

Charger Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 
tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 
tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 

wymiana uszczelki komory powietrznej. 

580,- 

 

SID 

REBA 

RL, RLC Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 

wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 580,- 

Charger Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z 

tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek 
tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, 
wymiana uszczelki komory powietrznej. 

680,- 

RECON 
Sektor 

XC 32 

JUDY 

XC 30 
DOMAIN 

35 

 Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; 
wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. 480,- 

 

 



Rock Shox 
Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny 

 

DAMPERY: 

 

SERIA ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU CENA 

Super Deluxe AIR Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz 
uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

580,- 

Super Deluxe COIL Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana 

oleju, napełnienie azotem. 

520,- 

SID LUXE Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana 

oleju, napełnienie azotem. 

520,- 

Deluxe, 

Deluxe Reaktiv 2017 

bez Thru Shaft 
Deluxe Thru Shaft 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz 
uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

520,- 

530,- 
 

540,- 

Monarch Plus Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz 
uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

460,- 

Monarch Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz 
uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

390-470,- 

VIVID AIR Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz 

uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. 

540,- 

VIVID COIL 
KAGE 

Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana 

oleju, napełnienie azotem. 

440,- 

 

 

 

SZTYCE : 
 

PRODUCENT ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU CENA 

ROCK SHOX Reverb Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
sztycy; czyszczenie; wymiana podstawowego zestawu serwisowego, pływaka 

IFP, wymiana oleju, odpowietrzenie i napełnienie azotem. 

390,- 

FOX Transfer 
przed 2021r (starsze) 

Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana 

oleju i napełnienie azotem. 

520,- 

FOX Transfer od 

2021r 

Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana 
oleju i napełnienie azotem. 

580,- 

One UP Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana 

oleju i napełnienie azotem. 

380,- 

 

 

 

 



SERWIS PODSTAWOWY: 

 

Serwis podstawowy 

amortyzatora 

Demontaż dolnych goleni amortyzatora, mycie oraz czyszczenie 

dolnych goleni, inspekcja uszczelek, mycie lub wymiana gąbek 
smarujących, wymiana oleju smarującego dolnych goleni oraz 

montaż 

160,- 

Serwis podstawowy 
dampera 

Demontaż komory powietrznej dampera, inspekcja oraz mycie i 
czyszczenie uszczelnień komory powietrznej, smarowanie oraz 

wymiana oleju komory powietrznej. 

160,- 

Serwis „0” nowego 

widelca/dampera 

Demontaż dolnych goleni/komory powietrznej, uzupełnienie oleju i 

smaru na uszczelkach, inspekcja. 100,- 

 

 

INNI PRODUCENCI – serwisy główne : 

 

PRODUCENT Zakres czynności pełnego serwisu  

BOS Deville Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; 
wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika, 

wymiana uszczelki komory powietrznej. 

590,- 

BOS Idylle Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 

widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; 
wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika, 
wymiana uszczelki komory powietrznej. 

640,- 

BOS Kirk (damper) Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz 

uszczelek komory olejowej, wymiana oleju z zastosowaniem pompy próżniowej, 
napełnienie azotem. 

590,- 

BOS Stoy (damper) Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie 
dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana 

oleju z zastosowaniem pompy próżniowej, napełnienie azotem. 

520,- 

Marzocchi 
Suntour 

Manitou 

Magura 

 
Wycena wg dostępności części oraz roboczogodziny 

 

INNE : 

Tuleje ślizgowe RS 20 ,- / szt. na oczko 

Tuleje ślizgowe FOX 20 ,- /komplet na oczko 

Tuleje ślizgowe Cane Creek Od 40,- /szt. na oczko 

Tuleje Montażowe RS Od 59,-/komplet na oczko 

Tuleje montażowe Öhlins Od 120,- / szt. na oczko 

 


