
 

 

 
	  
4	  de	  setembro	  de	  2015	  
	  
	  
Na	  Cannondale,	  a	  qualidade	  e	  segurança	  dos	  nossos	  produtos	  são	  de	  extrema	  
importância.	  	  	  Construímos	  bicicletas,	  componentes	  e	  peças	  da	  mais	  alta	  qualidade	  para	  
ciclistas	  que	  exigem	  os	  mais	  altos	  níveis	  de	  desempenho.	  
	  
Durante	  a	  realização	  de	  testes	  regulares,	  detectamos	  um	  potencial	  problema	  de	  
segurança	  nos	  conjuntos	  dos	  tubos	  das	  mesas	  OPI	  utilizadas	  em	  determinadas	  bicicletas	  
de	  montanha.	  	  As	  autoridades	  reguladoras	  adequadas	  já	  foram	  informadas	  e,	  apesar	  de	  
ainda	  não	  terem	  sido	  comunicados	  acidentes	  ou	  lesões	  resultantes	  deste	  problema,	  a	  
segurança	  dos	  nossos	  consumidores	  é	  a	  nossa	  primeira	  prioridade	  e	  decidimos	  que	  seria	  
do	  interesse	  dos	  clientes	  convocar	  um	  recall	  voluntário	  da	  peça.	  	  
	  
A	  Cannondale	  utilizou	  mesas	  OPI	  em	  determinadas	  bicicletas	  de	  mountain	  bike	  em	  
modelos	  de	  2011	  a	  2015.	  Os	  testes	  mostraram	  que	  a	  natureza	  da	  conexão	  entre	  a	  base	  
da	  mesa	  OPI	  e	  a	  extremidade	  do	  tubo	  do	  guidão	  resulta	  na	  redução	  da	  capacidade	  de	  
resistência	  ao	  desgaste.	  	  Isto	  pode	  levar	  à	  falha	  do	  garfo,	  com	  risco	  de	  provocar	  um	  
acidente	  ou	  lesão	  grave.	  Para	  fazer	  face	  a	  este	  risco,	  todos	  os	  garfos	  equipados	  com	  OPI	  
devem	  estar	  equipados	  com	  um	  kit	  de	  cunha	  especial	  que	  bloqueia	  e	  reforça	  a	  conexão	  
rosqueada	  entre	  a	  haste	  OPI	  e	  o	  tubo	  do	  guidão.	  Esta	  solução	  restaura	  de	  forma	  
adequada	  a	  capacidade	  de	  resistência	  ao	  desgaste.	  
	  
Você	  pode	  identificar	  se	  tem	  uma	  haste	  OPI	  que	  está	  sendo	  convocada	  para	  recall	  se	  as	  
palavras	  "OPI"	  estiverem	  impressas	  na	  parte	  superior	  da	  sua	  haste.	  	  Você	  deve	  
interromper	  a	  utilização	  da	  bicicleta	  imediatamente	  e	  ligar	  para	  o	  SAC	  para	  agendar	  a	  
troca	  da	  sua	  peça.	  Estima-‐se	  que	  a	  instalação	  da	  nova	  peça	  demore	  menos	  de	  30	  
minutos.	  	  Sabemos	  que	  pode	  ser	  incômodo	  para	  você	  tirar	  sua	  bicicleta	  das	  trilhas	  para	  
comparecer	  na	  Assistência	  Técnica	  mas	  a	  sua	  segurança	  é	  importante	  para	  nós.	  
	  
Se	  tiver	  alguma	  dúvida,	  contate	  o	  SAC	  da	  empresa	  –	  0800	  701	  8022	  –	  Para	  Grande	  São	  
Paulo	  –	  11-‐	  5853	  2744	  
	  
Atenciosamente,	  
Scott	  Rittschof	  



	  

	  

SEGURANÇA AVISO DE RECALL 
Setembro de 2015 

Bicicletas de moutain bike Cannondale produzidas entre 2011 e 2015 
equipadas com mesa OPI 
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A sua bicicleta está incluída neste recall caso tenha uma mesa OPI. 
	  
	  
Produto convocado para o 
recall: 

	  
Este recall é dirigido às bicicletas de mountain bike produzidas entre 2011 e 2015 com um garfo 
dianteiro Lefty montado com um componente conhecido como "mesa OPI". 
A mesa OPI está sendo convocado para o recall. A peça da mesa que fará parte do recall está localizada no 
interior do tubo principal e não é visível. O garfo Lefty e a mesa OPI (externamente) NÃO ESTÃO sendo 
convocados para o recall. 

	  
• As mesas OPI estão marcadas com o logótipo "OPI" impresso em preto com uma faixa branca por cima. 

As mesas OPI têm um aspeto liso e são arredondadas no tubo principal da bicicleta. 
	  

• As mesas OPI não têm parafusos de haste, somente 4 parafusos de guidão. Utilize a imagem acima para 

identificar o tipo de bicicleta que será submetido ao recall. 

Fabricante/Im
portador/ 

 
Caloi Norte S/A 

Perigo: As mesas OPI afetadas por este recall reduziram a capacidade de resistência ao desgaste, o que 
com o passar do tempo pode levar à quebra dos grampos ou parafusos do garfo. Se tal acontecer, o 
ciclista pode perder o controlo e sofrer um acidente. 

	  
	  
	  
Solução: 

Os consumidores que possuem uma bicicleta equipada com uma mesa OPI devem 
interromper a sua utilização imediatamente e entrar em contato com o SAC. A assistência 
técnica Cannondale inspecionará a mesa OPI e o garfo da bicicleta quanto a sinais de desgaste que 
possam ter ocorrido e equipará o sistema de direção da mesa OPI com uma peça de reforço e 
instalará novos parafusos no grampo Lefty. 

	  
 Tem	  alguma	  dúvida	  em	  relação	  a	  este	  recall	  de	  segurança?	  

Entre em contato com o SAC para agendar a sua revisão: 0800 701 8022 – 
Grande São Paulo – (11) 5853 2744 

	  
	  

Este recall está sendo realizado em cooperação com a 
Comissão norte-americana de segurança dos produtos 
de consumo. 

Aviso de recall em: 
http://www.cannondale.com/usa_en/recalls/ 


