Магазин майстерня Спорт Цех
м Львів вул Юрія Дрогобича
тел

УВАГА
Вартість сервісу може відрізнятись від вказаної у прайсі
через критичні пошкодження та забруднення компонентів
У цьому випадку вас буде повідомлено про зміну вартості
обслуговування

Комплексні сервіси та інші послуги
Опис

Примітки

Комплексний
сервіс

Включає сервіс втулок коліс рульової колонки
кареточного вузла очистку трансмісії змазку
ланцюга налаштування перемикачів та гальм
Загальний огляд та діагностику оцінку стану
витратників

Включає можливість
заміни компонентів

Діагностичний
техогляд

Включає загальний огляд та діагностику всіх
вузлів оцінку стану витратників Налаштування
перемикачів та гальм

Без заміни компонентів

Мийка
велосипеда

Мийка Сушка очистка трансмісії змазка
ланцюга

Вид послуги

Вартість грн

Монтаж
велосипеда з
коробки

від

Монтаж велосипеда налаштування

Вартість залежить від
типу велосипеду та
кількості потрібних
операцій для монтажу

Демонтаж
упаковка
велосипеда

від

Демонтаж та упаковка велосипеда в коробку

Вартість коробки не
включено

Сервісування вузлів підвіски
Вид послуги

Вартість грн

Діагностика

від

Сервісування

від

Заміна

від

Опис

Примітки

під вузлом підвіски
Демонтаж елементів для доступу
розуміється вузол
до вузла Зовнішня очистка вузла
з єднаний одним
від забруднень Діагностика
монтажним болтом в
підшипників на предмет
якому знаходяться або
зношення Монтаж елементів
підшипники
Демонтаж елементів для доступу
під вузлом підвіски
до вузла Зовнішня очистка вузла
розуміється вузол
від забруднень Очистка
з єднаний одним
підшипників від старого мастила
монтажним болтом в
Нанесення нового мастила
якому знаходяться або
Монтаж елементів
підшипники
Демонтаж елементів для доступу
під вузлом підвіски
до вузла Зовнішня очистка від
розуміється вузол
забруднень
з єднаний одним
Демонтаж випресовка зношеного
монтажним болтом в
підшипника Очистка посадочних
якому знаходяться або
місць Монтаж запресовка нового
підшипники
підшипника Монтаж елементів

Сервіс амортизаторів вилок
Виробник

Модель

Заміна башинга амортизатора

Вартість грн

Примітки

вартість башинга

Всі виробники
Сервіс повітряної камери амортизатора
Сервіс штанів вилки
мм вилки
мм вилки
Сервіс картриджа

від
від
від
від
від
від
від
від
від

Пружинні вилки

від

Повітряні вилки

від

Вилки з картриджем

від

повітряні амортизатори

від
від

Пружинні амортизатори

від
від

Пружинний амортизатор

від

Повітряний амортизатор

від
від

мм вилки

від

мм вилки

від

мм вилки

від

Пружинні амортизатори

від

Повітряні амортизатори

від

Всі вилки крім

від

Пружинні амортизатори

від

Повітряні амортизатори

від
від
від
від

Сервіс гальмівних систем
Вид послуги

Вартість грн

Опис

Примітки

від

Послаблення болта фіксації троса Оцінка стану
троса Оцінка стану боудена та кінцевиків
Перевірка стану гальміних колодок

Вартість вказана за одну
сторону

від

Діагностика очистка Налаштування натягу
троса Налаштування положення гальміних
колодок Налаштування ходу гальмівної ручки

Вартість вказана за одну
сторону У вартість
включена можливість
заміни гальмівних
колодок

від

Послаблення болта фіксації тросу Оцінка стану
тросу Оцінка стану боудену та кінцевиків
Демонтаж та перевірка стану гальміних колодок

Вартість вказана за одну
сторону

Налаштування дискових
механічних гальм

від

Діагностика очистка Налаштування натягу
тросу Налаштування положення гальміних
колодок Налаштування ходу гальмівної ручки

Заміна троса та боудена гальм
типу
та дискових
механічних гальм

від

Демонтаж зношених витратників боуден трос
Очистка гальм Встановлення нових боудена та
троса Налаштування гальм

від

Зовнішня діагностика наявності повітря у ручці
гальмівної системи Очистка Огляд гідролінії на
наявність пошкоджень та підтікань гальмівної
рідини Демонтаж та перевірка стану гальмівних
колодок Монтаж гальміних колодок
Виставлення правильного положення каліпера

Налаштування гідравлічних
дискових гальм

від

Послаблення монтажних болтів Очистка
Виставлення правильного положення каліпера

Прокачка гальмівної системи

від

Вкорочення гідролінії

від

Заміна ручки каліпера
гідравлічних гальм

від

Заміна ремкомплекту ручки
гідравлічних гальм

від

Повний демонтаж ручки Очистка Заміна
ремкомплекту Монтаж ручки

Заміна ремкомплекту каліпера
гідравлічних гальм

від

Повний демонтаж каліпера Очистка Заміна
ремкомплекту Монтаж каліпера

Діагностика гальм типу

Налаштування гальм типу

Діагностика дискових
механічних гальм

Діагностика та налаштування
гідравлічних дискових гальм

Вартість вказана за одну
сторону У вартість
включена можливість
заміни гальмівних
колодок вказана за одну
Вартість
сторону У вартість
включена можливість
заміни гальмівних
колодок
Вартість вказана за одну
сторону У вартість
включена можливість
заміни гальмівних
колодок

Вартість вказана за одну
сторону У вартість
включена можливість
заміни гальмівних
колодок вказана за одну
Вартість
Демонтаж каліпера та гальмівних колодок
сторону Вартість залежить
Очистка гальм Прокачка системи Обезжирення від конкретної моделі гальм
гальм та гальмівного ротора Встановлення
та потрібної кількості рідини
У вартість включена
колодок Виставлення правильного положення
можливість заміни
каліпера
гальмівних колодок
Вартість вказана за одну
Визначення потрібної довжини гідролінії
сторону Рекомендуємо
Вкорочення Монтаж оливки та штуцера Монтаж
прокачати гальмівну
гідролінії в ручку Обезжирення
систему

Демонтаж ручки каліпера Монтаж
ручки каліпера Обезжирення Очистка

Вартість вказана за одну
сторону Рекомендуємо
прокачати гальмівну
систему
Вартість вказана за одну
сторону Рекомендуємо
прокачати гальмівну
систему
Вартість вказана за одну
сторону Рекомендуємо
прокачати гальмівну
систему

Заміна гальмівного ротора

від

Демонтаж ротора Очистка посадочного місця
Монтаж ротора

Вартість вказана за одну
сторону

Вирівнювання ротора

від

Вирівнювання гальмівного ротора

Вартість вказана за одну
сторону

Сервіс Трансмісії
Вузол

Перемикач задній

Вид послуги

Гак заднього
перемикача

Ланцюг

Опис
Виставлення обмежувачів
Налаштування натягу тросу
перемикача
Демонтаж перемикача Очистка
Перевірка на наявність люфтів
Демонтаж роликів Діагностика стану
роликів Очистка та змазка
підшипників втулок ковзання роликів
Монтаж роликів Змазка рухомих
з єднань перемикача Монтаж
Налаштування

Примітки

Налаштування

від

Сервіс

від

Заміна тросу та
боудена
перемикача

від

Демонтаж зношених витратників
Монтаж нового боудена кінцевиків та
тросу Налаштування

від

Виставлення нижньої та верхньої
мертвих точок перемикання
Налаштування натягу тросу
перемикача

Сервіс

від

Демонтаж перемикача Очистка
Перевірка на наявність люфтів
Демонтаж роликів Діагностика Очистка
та змазка підшипників втулок ковзання
роликів Монтаж роликів Змазка
рухомих з єднань перемикача Монтаж
Налаштування

У вартість включена
можливість заміни роликів
та лапи перемикача

Заміна тросу та
боудена
перемикача

від

Демонтаж зношених витратників
Монтаж нового боудена кінцевиків та
тросу Налаштування

У вартість включена заміна
монтажних стяжок і
кінцевиків боудена та троса

Вирівнювання

від

Змазка

від

Демонтаж перемикача Вирівнювання
гака спец інструментом Монтаж
перемикача
Зовнішня очистка ланцюга Нанесення
мастила Очистка надлишків мастила

Очистка та
Змазка

від

Демонтаж ланцюга Очистка Змазка
Монтаж ланцюга

Заміна

від

Демонтаж зношеного ланцюга Очистка
зірок Монтаж нового ланцюга

Очистка

від

Демонтаж касети Очистка Монтаж

Заміна

від

Демонтаж зношеної касети Монтаж
нової

Очистка
ведучих зірок

від

Демонтаж зірок Очистка Монтаж

Заміна зірок

від

Демонтаж зношених зірок Очистка
посадочних місць Монтаж нових зірок

Заміна шатунів

від

Сервіс каретки

від

Заміна каретки

від

Налаштування

Перемикач
передній

Вартість грн

Касета

Система

Сервіс педалей

від

Заміна педалей

від

У вартість включена
можливість заміни роликів
та лапи перемикача

У вартість включена заміна
монтажних стяжок і
кінцевиків боудена та троса

Включено вартість
діагностики стану ланцюга

Включено вартість
діагностики стану касети

Включено вартість
діагностики стану зірок

Демонтаж педалей Демонтаж шатунів
Очистка посадочних місць Монтаж
нових шатунів Монтаж педалей
Демонтаж шатунів Демонтаж Каретки
Очистка кареточного вузла Очистка
підшипників Діагностика стану
підшипників Нанесення нової змазки
Монтаж каретки Монтаж шатунів
Демонтаж шатунів Демонтаж Каретки
Очистка кареточного вузла Монтаж
каретки Монтаж шатунів
Демонтаж педалі Очистка підшипників
Нанесення нової змазки Регулювання
Монтаж педалі
Демонтаж педалей Очистка
посадочних місць Монтаж педалей

Вартість включає
можливість заміни
ремкомплекту педалі за його
наявності Вартість вказано
за сторону

Колеса
Вид послуги

Вартість грн

Опис

Примітки

Сервіс передньої втулки

від

Демонтаж Очистка Нанесення мастил
або заміна підшипників Монтаж

Включає діагностику стану
підшипників

Сервіс задньої втулки

від

Демонтаж Очистка Нанесення мастил
або заміна підшипників Монтаж

Включає діагностику стану
підшипників

від

Демонтаж Очистка Нанесення мастил
або заміна підшипників Монтаж

Включає діагностику стану
підшипників та собачок

від

Монтаж колеса з окремих компонентів

Монтаж колеса з тензометром

від

Монтаж колеса з окремих компонентів з
використанням тензометра для
правильного та рівномірного натягу
спиць

Діагностика натягу спиць

від

Перевірка натягу спиць з допомогою
тензометра

Центрування колеса

від

Заміна монтаж спиці

від

Монтаж безкамерки

від

Бортування

від

Сервіс барабану задньої
втулки
Монтаж колеса

Виправлення нерівностей колеса на
станку з допомогою регулювання натягу
спиць
Демонтаж колеса розбортування
заміна спиці Центрування
Проклейка обідної стрічки
встановлення ніпеля бортування
покришки заправка герметика
Бортування колеса Заміна покришки
Заміна камери

Друк діаграми натягу спиць
колеса Вартість вказана за
сторону
Вартість залежить від
ступеня пошкоджень
Вартість залежить від
ступеня пошкоджень
Вартість спиці не врахована
Включає вартість обідної
стрічки Вартість герметика
та ніпелів не включена

Рульовий вузол Сідло підсиділ
Вузол

Рульова
колонка

Шток вилки

Винос
керма

Вид послуги

Налаштування

від

Сервіс

від

Заміна

від

Вкорочення

від

Посадка якоря у
шток вилки
Демонтаж якоря

Опис

Вартість грн

Послаблення болтів Регулювання
навантаження підшипників
Регулювання положення керма
Демонтаж та очистка підшипників та
посадочних місць Нанесення мастил
Монтаж та налаштування рульової
колонки
Випресовка рулевої Очистка
посадочних місць Запресовка релевої
Налаштування
Вкорочення штоку труборізом або
пилою в залежності від матеріалу
Шліфовка лінії відрізу

від

Встановлення якоря у шток вилки спец
Інструментом

від

Демонтаж якоря

Заміна зміна
положення

від

Вкорочення

від

Заміна

від

Кермо

Демонтаж виноса Встановлення
Регулювання навантаження
підшипників рульової колонки
Вкорочення керма труборізом або
пилою в залежності від матеріалу
Шліфовка лінії відрізу
Демонтаж елементів управління
Монтаж керма Монтаж елементів
уплавління

Примітки

Включає діагностику стану
підшипників

Зимовий сервіс
Обладнання

Вид послуги
Комплексний сервіс

Гірські лижі

Гостріння кантів
Гаряче парафінування
Комплексний сервіс

Сноуборд

Гостріння кантів
Гаряче парафінування

Вартість грн

