
Skiftegreb

Forhandlermanual

    DM-ST0001-05(Danish)

LANDEVEJ

Tiagra

SORA

SHIMANO Claris

SHIMANO 2300

Tourney

Non-Series

MTB

RAPIDFIRE Plus

EZ-FIRE Plus

ST-M4000
ST-M4050
ST-T4000
ST-T3000
ST-M370

ST-EF65
ST-EF51
ST-EF51-A
ST-TX800
ST-EF41
ST-EF40

ST-4600
ST-4603

ST-3500
ST-3503

ST-2400
ST-2403

ST-2300
ST-2303

ST-A070
ST-A073

ST-R460
ST-R350
ST-R353
ST-R240
ST-R243



2

VIGTIG BEMÆRKNING

 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til samling af cykler, bør afstå fra at montere komponenterne, selv ved hjælp 
af forhandlermanualerne.
Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet 
eller din lokale cykelhandler med henblik på assistance.

 • Sørg for at gennemlæse samtlige betjeningsvejledninger, som følger med produktet.

 • Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual.

 • Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside: (http://si.shimano.com).

 • Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver 
forhandlervirksomhed.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse forhandlermanualen grundigt inden 
ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af   fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet.

FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medføre død eller alvorlig tilskadekomst.

ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller død.

FORSIGTIG

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.
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 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

 ADVARSEL 

 •    Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen. 
  Det anbefales udelukkende at bruge ægte Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, 
kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst.
  Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, 
hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst.

 •    
 Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af 
vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele. 

 •   Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

  Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:
 •   ST-EF65/ST-EF51/ST-EF51-A-bremsegrebene (4-finger-bremsegreb) er forsynede med en mekanisme, så de er kompatible med 
V-BRAKE-bremser, som har kraftmodulator, cantileverbremser og rullebremser.

   Hvis funktionsskifterne er indstillet til en forkert funktion, kan det medføre en enten for høj eller for lav 
bremsekraft med styrt til følge.
    Vær opmærksom på at vælge den korrekte funktionsindstilling i henhold til tabellen nedenfor.

  Funktionsindstilling    Gælder for følgende bremse  

 

  
  

  

  

  
  

   C :  Funktionsindstilling for kompatibilitet med 

cantileverbremser

   R : Funktionsindstilling for kompatibilitet med rullebremser 

 •  Cantileverbremser

 •   Rullebremser 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

   V : Funktionsindstilling for kompatibilitet med V-BRAKE-

bremser med kraftmodulator 

 •  V-BRAKE-bremser (BR-M422) med monteret SM-PM40 
kraftmodulator 

  Anvend bremsegrebene med funktionsomskiftermekanisme i kombinationerne vist ovenfor. 

C R

V

V

C 
R

V

V

C 
R

  C/R-position  

C R

V

V

C 
R

V

  V-position  
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 • Håndteringen af den enkelte cykel kan variere afhængigt af produktet. Det er derfor vigtigt fuldt ud at forstå og vænne sig til 
betjeningen af din cykels bremsesystem (herunder trykket på bremsegrebet og cyklens kontrolegenskaber). Hvis cyklens 
bremsesystem bruges forkert, kan det føre til manglende kontrol eller styrt og efterfølgende alvorlig tilskadekomst. Konsulter 
din professionelle cykelhandler eller cyklens brugermanual for oplysninger om korrekt betjening. Det er vigtigt, at du øver 
bremseoperationer og andre basale egenskaber osvs., mens du cykler på cyklen.

 • Hvis forbremsen betjenes for hårdt, kan hjulet låse, så cyklen vælter, og du kan komme alvorligt til skade.

 • Kontroller altid, at for- og bagbremser fungerer korrekt, inden du kører på cyklen.

 • Den påkrævede bremselængde vil være længere i vådt føre. Sæt farten ned og begynd at bremse i godt tid og med 
forsigtighed.

 • Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dækkene skrider, risikerer du at vælte af cyklen. Dette kan undgås ved 
sætte farten ned og bremse i god tid og med forsigtighed.

BEMÆRK

Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Sørg for at kranken hele tiden drejes i løbet af gearskifte.

 • Læs forhandlermanualerne til forskifter, bagskifter og bremse.

 • Produkternes garanti dækker ikke naturlig slitage og nedbrydning som følge af normal brug og aldring.

Montering og vedligeholdelse:

 • Ved montering af typen med kabelføring ovenfra skal der vælges en ramme, som 
har tre yderkabelholdere som vist i illustrationen til højre.

 • Anvend et yderkabel, som stadig har overskydende længde, når styret drejes hele vejen til begge sider. Kontroller desuden, at 
skiftegrebet ikke støder mod cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider.

 • Anvend det/den specificerede kabel og kabelfører med henblik på gnidningsfri drift.

 • Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug for at sikre, at de glider, som de skal.

 • Det frarådes kraftigt at anvende stel med indvendig kabelføring, da det har tendens til at hæmme SIS-skiftefunktionen på 
grund af den høje kabelmodstand.

 • Der skal anvendes en specialfedt til gearskiftekablet. Brug ikke Premium-fedt eller andre former for fedt, da det kan forårsage 
en forringelse af gearskiftet.

 • Hvis det ikke er muligt at udføre justeringer af gearskiftet, skal du tjekke, at gaffelenderne bagtil flugter. Tjek også, at kablet 
er smurt, og at yderkablet hverken er for langt eller for kort.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er tænkt som en forklaring af 
produktets anvendelse.

Holder til yderkabel
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MONTERING

MTB

 � Montering på styret
Værktøj og tilspændingsmoment varierer afhængigt af produktet. Tilspænd med et tilspændingsmoment, der svarer til værktøjets 
størrelse.

* Brug et styrgreb med en maks. udvendig diameter på ɸ 32 mm.

5 mm unbraconøgle 3 mm unbraconøgle

    < ST-TX800, ST-EF41 >
3 mm unbraconøgle:

 � Montering af bremsekabel
* Montér bremsekablet som vist på illustrationen.

1

2

3

Tilpændingsmoment: 
6 - 8 Nm

Tilpændingsmoment:
4 Nm

Tilspændingsmoment:
3,5 - 4,5 Nm
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LANDEVEJ

 � Montering på styret

Racerstyrtype

Fastgør samlingen med en fastspændingsbolt på ydersiden af beslaget.
Træk beslagdækslet tilbage og spænd bolten med en 5 mm 
unbraconøgle.

Fladt styr-type

Brug et styrgreb med en maks. udvendig diameter på ɸ 32 mm.

Tilpændingsmoment: 
6 - 8 Nm

Konsoldæksel

Klampebolt

5 mm 
unbraconøgle

Tilpændingsmoment: 
6 - 8 Nm

4 mm unbraconøgle
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 � Montering af bremsekabel

LANDEVEJ

Anvendt kabel

Inderkabel SLR-yderkabel

* Anvend et kabel, som stadig har overskydende længde, når styret drejes hele vejen til begge sider.
* Oplysninger om montering af bremsekabel kan findes i forhandlermanualens afsnit om bremser.

1. Vip grebet ind (som ved skift) for at gøre det lettere at få kablet igennem kabelklemmen.

2. Før inderkablet igennem.

Bemærk: 
Du må ikke tørre fedtet af inderkablet.
Undgå ophobning af støv på det indvendige kabel.

3. Til slut vikles styrbåndet om styret.

ɸ 1,6 mm
ɸ 5 mm

 Træk

 Vip

Bemærk: 
Efter to eller tre tryk på greb (B), kan forgrebet vippes indad.

Kabelkrog

Inderkabel

Sørg for, at den indvendige ende sidder godt 
fast i kabelkrogen.

Greb (B) Greb (B)

Kabelkrog

Indvendig ende
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MTB

* Montér bremsekablet som vist på illustrationen.

 � Montering af skiftekablet

Anvendt kabel

Inderkabel  

(rustfrit stål)

    ST-4600 / ST-4603 / ST-3500 / ST-3503
    ST-2400 / ST-2403 / ST-R460 / ST-R350 / ST-R353

SP41 forseglet yderkabel (1) SP41 yderkabel (2)

    ST-M4050 / ST-2300 / ST-2303

SP40 forseglet yderkabel (1) SP40 yderkabel (2)

ST-A070 / ST-A073

SIS40 yderkabel (1)(2)

1

2

3

(2)

(1)

Metalledning

ɸ 1,2 mm

SEALEDSP41

ɸ 4 mm
SP41

ɸ 4 mm

SEALEDSP40

ɸ 4 mm

SP40

ɸ 4 mm

SIS40

ɸ 4 mm
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Beskæring af yderkablet
Ved beskæring af yderkablet skal du skære i den modsatte ende end mærket.
Når du har skåret det, skal du presse enden rund igen, så diameteren er den samme hele 
vejen gennem hullet.

Sæt den samme stophætte som før på den beskårne ende af yderkablet.

< Baggreb >
1. Indstil greb (B) til den øverste position.

2. Kontrollér den øverste position på indikatoren og montér kablet.

3. Tryk på bremsegrebet og før derefter inderkablet igennem 
kabelhullet.

Stophætte

Greb (B)

Greb (B)

Kabelhul

Inderkabel
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4. Før inderkablet igennem yderkablet.

Hvis kabelklemmen ikke ligger på linje med hullet i skiftekablet, trykkes der igen på greb (B), indtil den gør, og derefter monteres 
kablet.

Tjek: Sørg for, at den indvendige ende sidder godt fast i kabelkrogen.

2

Kabelhul

Inderkabel

Yderkabel

Kabelkrog

Indvendig ende

Kabelkrog
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< Forgreb >
Betjen greb (B) mindst to gange, kontrollér på indikatoren, at den laveste position er korrekt og spænd derefter inderkablet.

1. Tryk på bremsegrebet og før derefter inderkablet igennem 
kabelhullet.

2. Før inderkablet igennem yderkablet.

Hvis kabelklemmen ikke ligger på linje med hullet i skiftekablet, trykkes der igen på greb (B), indtil den gør, og derefter monteres kablet.

Tjek: Sørg for, at den indvendige ende sidder godt fast i kabelkrogen.

Greb (B)

Tryk mindst 2-3 
gange

Greb (B)Tryk mindst 2-3 
gange

    1

    2

Kabelhul

Inderkabel

Yderkabel

Kabelkrog
Indvendig ende
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< Kabeljusteringsanordning >

Genmontering uden kabeljusteringsanordning (hætte sælges separat)

* Ved brug af yderstopper

1. Afmontér kabeljusteringsanordningen som vist på illustrationen.

* Indfør en tynd, stavformet genstand for at fjerne det ydre afstandsstykke.

2. Montér hætten til yderkabelholderen (sælges separat).

Løsn
(Kablet strækkes)

Stram

Justeringsmarginen for kabeljusteringsanordningen er 
fem omdrejninger fra den fuldt opstrammede indstilling.
Den strammes indtil den er 1 omdrejning fra fuld 
opstramning. 

Ydre afstandsstykke

Yderkablets justeringsplade

Yderkablets justeringsbolt

Yderkablets justeringsfjeder

Afmontering

Kabeljusteringsendestykke

Hætte til yderkabelholderen 
(sælges separat)
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 � Montering af yderstopper
* Montér yderstopper efter behov. (Følger ikke med ved køb af produktet)

1. Montér yderstopperen på den nedadgående slange.

Bemærk: 
Monter, når justeringsbolten er fastgjort.
Justeringsintervallet for justeringsbolten er seks hele omgange.

2. Før inderkablet igennem og indstil yderkablet.
* Anvend et yderkabel, som stadig har overskydende længde, når 

styret drejes hele vejen til begge sider.

Tjek: Sørg for, at yderkablet sidder godt fast i yderstopperen.

Yderstopper

Spændebolt

Monteringsbolt

3 mm unbrakonøgle

Påsvejset studs (M5)

Tilpændingsmoment:  
1,5 - 2 Nm

Yderstopper

Inderkabel

Yderkabel
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JUSTERING

 � Justering af grebets frigang
Justering af grebets vandring kan justeres på følgende måder.

Der henvises til nedenstående tabel for relevant værktøj og 

justeringspunkt(er).
(A) Med uret: Grebets vandring bliver mindre.

(B) Mod uret: Grebets vandring bliver større.

Værktøj Justeringspunkt(er) Modelnummer

Skruetrækker #2

ST-EF65

ST-EF51

ST-EF41

ST-EF40

ST-TX800

ST-M4000

ST-T4000

ST-T3000

ST-M370

2 mm unbraconøgle
ST-R240

ST-R243

Skruetrækker #2
ST-A070

ST-A073

(A)
(B)

(A)

(B)

(A)

(B)

(A)

(B)

(A)

(B)
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Ved anvendelse af grebsindstillingsklods (afstandsstykke)

Bemærk:
Anvend et anatomisk styr, når du monterer en 8-graders 
grebsindstillingsklods. Hvis du anvender et rundt styr, kan 
kabelgangen blive for kort, hvilket kan resultere i utilstrækkelig 
bremsekraft.

< ST-4600 / ST-4603 / ST-3500 / ST-3503 / ST-2400 / ST-2403 / ST-R460 / ST-R350 / ST-R353 >

Afstandsstykker (A) Afstandsstykker (A) + (B)

For at øge grebets vandring

Fjern afstandsstykke (A) og montér gummistødklodsen.

For at mindske grebets vandring

Før afstandsstykke (B) så langt ind som muligt, således at 
fremspringene passer ind i hullerne på afstandsstykke (A).

* Smør lidt fedt på fremspringene i forbindelse med montering af afstandsstykke og gummistødklods.

Anatomisk type Rund type

7,5 mm

4°

Oprindelig tilstand: 4˚

Gummistødklods

Afstandsstykker (A)

14 mm

8°

Afstandsstykker (B)

Afstandsstykker (A)
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< ST-2300 / ST-2303 >

For at reducere afstanden kan gummistødklodsen fjernes og udskiftes 
med det ekstra afstandsstykke (to typer: 4 grader og 8 grader).

Udskiftningsmetode

1. Fjern gummistødklodsen.

2. Smør et tyndt lag fedt på de to fremspring på afstandsstykket.

3. Tryk afstandsstykket på plads, således at fremspringene er så langt 
inde som muligt.

 � Justering af inderkabel

Når kabeljusteringsanordningen er medleveret
Justeringsmarginen for kabeljusteringsanordningen er fem omdrejninger fra den fuldt 
opstrammede indstilling.
Den strammes indtil den er 1 omdrejning fra fuld opstramning. 

14 mm7,5 mm

8°

Afstandsstykke

4°

Gummistødklods Afstandsstykke

Løsn
(Kablet strækkes)

Stram
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  VEDLIGEHOLDELSE

 �   Udskiftning af inderkablet

  MTB/fladt landevejsstyr

  < I tilfælde af type med påskruet dæksel >

1.  Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

2.   Afmontér skruerne for at fjerne dækslet.

3.   Træk inderkablet ud og montér et nyt inderkabel. 

  < I tilfælde af type med tilslutningshætte på kabelenden >

1.  Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

2.   Fjern kabelendens tilslutningshætte og montér et nyt 
inderkabel. 

  

  LANDEVEJ

 •   Oplysninger om udskiftning af skiftekablet kan findes i afsnittet "Montering af skiftekablet".

 •   Oplysninger om, hvordan man udskifter skiftekablet med et kabel uden kabeljusteringsanordning kan findes i afsnittet 
"Montering af skiftekablet/kabeljusteringsanordningen."

 Tilspændingsmoment:
   0,3 - 0,5 Nm  

 Skrue 

 Dæksel 

 Inderkabel 

 Greb (B) 

 Kabelendes tilslutningshætte 

 Inderkabel  Greb (B) 

 Kabelendes tilslutningshætte 

 Skruetrækker #2 
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 �   Afmontering af konsol og greb
*    Illustrationen viser det højre greb.

   < ST-4600 / ST-4603 / ST-3500 / ST-3503 / ST-2400 / ST-2403 / ST-R460 / ST-R350 / ST-R353 >

1.   Først anvendes det originale Shimanoværktøj (sælges separat) til at fjerne E-ringen. Anvend del (B) på Shimanoværktøjet (2) til 
at sætte E-ringen på linje med afmonteringsretningen. Sæt derefter del (A) mod E-ringen og fjern E-ringen.
*   Tourney er ikke udstyret med en E-ring.

  

  

  

  

  

  

  

2.   Sæt en unbraconøgle eller et lignende værktøj ind i hullet i grebsakslen og bank forsigtigt på den med en plastikhammer for at 
skubbe grebsakslen ud, så den deles i konsolhus og grebsenhed.

  

  

  

  

  

  

  

  

  Bemærk: 
  Sørg altid for at fjerne grebsakslen i denne retning. Hvis den fjernes i den modsatte retning, kan den beskadige konsolhuset.

  E-ringens 
afmonteringsretning  

Y6RT66000 Y6RT68000

(2)(1)

(A)

(B)

  Originalt Shimano E-ring 
afmonteringsværktøj  

 FORSIGTIG 

  Når E-ringen fjernes, kan den 
pludselig springe ud, så sørg for, at 
der ikke er mennesker eller objekter 
i nærheden ved afmontering. 

 E-ring 

 Konsolhus 

 Grebsaksel 

 Grebsenhed 
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< ST-2300 / ST-2303 / ST-A070 / ST-A073 >

1. Først fjernes bolten ved hjælp af en 2 mm unbraconøgle.

2. Sæt en unbraconøgle eller et lignende værktøj ind i hullet i grebsakslen og bank forsigtigt på den med en plastikhammer for at 
skubbe grebsakslen ud, så den deles i konsolhus og grebsenhed.

Bemærk: 
Sørg altid for at fjerne grebsakslen i denne retning. Hvis den fjernes i den modsatte retning, kan den beskadige konsolhuset.

2 mm unbraconøgle

Konsolhus

Grebsaksel

Grebsenhed
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 �   Udskiftning af returfjeder

  < ST-3500 / ST-3503 / ST-2400 / ST-2403 / ST-R350 / ST-R353 >

1.  Når afstandsstykket sidder i returfjederen, skal du skubbe 
spidsen af returfjederen ind i hullet på lejeelementet og 
presse akselbøsningen på plads.
*   Bemærk, at venstre og højre returfjeder er forskellige. 

  < ST-2300 / ST-2303 >

1.  Placér returfjederen i hullet på grebenhedens lejeelement.
*   Bemærk, at venstre og højre returfjeder er forskellige. 

 Returfjeder 

 Lejeelement 

 Akselbøsning 

 Sæt enden af fjederen ind i 
hullet i lejeelementet. 

 Hul 

 Afstandsstykke 

 Returfjeder 

 Lejeelement 

 Sæt enden af fjederen ind i 
hullet i lejeelementet. 

 Hul 
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 �   Montering af konsolhus og grebsenhed

  < ST-4600 / ST-4603 / ST-R460 >

1.   

2.  Ret stiftskruehullerne ind efter hinanden og sæt derefter 
det originale Shimanoværktøj (1) i den på illustrationen 
viste stilling for at presse grebsakslen på plads.

 •   Grebsakslen vender rigtigt, når E-ringens rille vender 
opad.

 •   Tjek, at konsolhusets overflade er flad, så E-ringen på 
grebsakslen passer ordentligt ind i rillen. 

3.  Fjern det originale Shimanoværktøj (1) og montér E-ringen 
ved hjælp af det originale Shimanoværktøj (2). 

 Returfjeder 

 Hak 

 Rille i E-ring 

 Originalt Shimano E-ring afmonteringsværktøj (1):
  Y6RT66000 

 Originalt Shimano E-ring afmonteringsværktøj (2):
  Y6RT68000 
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  < ST-3500 / ST-3503 / ST-2400 / ST-2403 / ST-R350 / ST-R353 >

1.  Isæt det originale Shimano monteringsværktøj til 
returfjederen. 

2.  Ret stiftskruehullerne ind efter hinanden og sæt derefter 
det originale Shimanoværktøj (1) i den på illustrationen 
viste stilling for at presse grebsakslen på plads.

 •   Grebsakslen vender rigtigt, når E-ringens rille vender 
opad.

 •   Tjek, at konsolhusets overflade er flad, så E-ringen på 
grebsakslen passer ordentligt ind i rillen. 

3.  Fjern det originale Shimanoværktøj (1) og montér E-ringen 
ved hjælp af det originale Shimanoværktøj (2). 

4.  Fjern det originale Shimano monteringsværktøj til returfjederen 
med en tang.

5.   Til sidst kontrolleres, at bremserne virker normalt, og at 
returfjederen fungerer, som den skal. 

  Originalt Shimano 
monteringsværktøj til 
returfjederen (TL-ST03)  

 Rille i E-ring 

 Originalt Shimano E-ring afmonteringsværktøj (1):
  Y6RT66000 

 Originalt Shimano E-ring afmonteringsværktøj (2):
  Y6RT68000 

 Originalt Shimano 
monteringsværktøj 

til returfjederen 
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  < ST-2300 / ST-2303 / ST-A070 / ST-A073 >

1.  Isæt det originale Shimano monteringsværktøj til 
returfjederen. 

2.   Ret stiftskruehullerne ind efter hinanden og pres derefter grebsakslen på plads som vist på illustrationen.

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

3.  Fjern det originale Shimano monteringsværktøj til 
returfjederen med en tang.

4.   Til sidst kontrolleres, at bremserne virker normalt, og at 
returfjederen fungerer, som den skal. 

  Originalt Shimano 
monteringsværktøj til 
returfjederen (TL-ST03)  

 Grebsaksel 

 Den korrekte position opnås, når den 
runde fordybning i grebsakslen er på linje 
med grebets spændeskrue. 

  1  Tryk på plads 

  2  Fastgjort med en spændeskrue til greb 

 2 mm unbraconøgle 

 Spændeskrue 
til greb 

 Tilspændingsmoment: 
   1 - 2 Nm  

 Originalt Shimano 
monteringsværktøj til 

returfjederen 
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 � Udskiftning af konsoldæksel

Tapperne på konsoldækslet passer alle ind i en matchende udfræsning i 
konsollen.

 • Påfør lidt sprit på indersiden af konsoldækslet for at lette 
monteringen.

Bemærk 
markeringerne:
R: for højre
L: for venstre



Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)  


