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Forreste kædehjul

MTB
DEORE XT
FC-M780
FC-M782
FC-M785

SLX
FC-M670
FC-M672
FC-M675

ZEE
FC-M640
FC-M645

DEORE
FC-M610
FC-M612
FC-M615

Non-Series
FC-M371
FC-M522
FC-M552
FC-M622
FC-M625

Krankboks
SM-BB93
SM-BB94-41A

Trekking
DEORE XT
FC-T780
FC-T781

DEORE LX
FC-T671

DEORE
FC-T611

Non-Series
FC-T521

ROAD
SORA
FC-3503
FC-3550

Claris
FC-2403
FC-2450

Non-Series
FC-R350

Tourney A070
FC-A070
FC-A073

Comfort
ALFINE
FC-S501
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VIGTIG MEDDELELSE

 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til at bygge cykler, bør afstå fra at montere komponenterne selv ved hjælp af 
forhandlermanualerne.
Hvis du er usikker omkring nogen af informationerne i denne manual, skal du ikke udføre monteringen. Kontakt i stedet din 
forhandler eller en lokal cykelhandler for assistance.

 • Sørg for at læse alle betjeningsvejledningerne, som fulgte med produktet.

 • Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.

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

 • Vær opmærksom på de relevante love og regler, som gælder i det land, den stat eller region, hvori du er registreret som 
forhandler.

Af sikkerhedsmæssige hensyn bør forhandlermanualen læses grundigt inden ibrugtagen og følges for 
at sikre korrekt brug.

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

Hvis instruktionerne ikke følges, vil det medføre alvorlige skader eller død.

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre alvorlige skader eller død.

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.

FARE

ADVARSEL

FORSIGTIG
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

ADVARSEL

 • Ved montering af komponenter, er det vigtigt at følge de anvisninger, der er givet i brugsanvisningerne.
Det anbefales kun at bruge originale Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadiget, kan 
cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig skade.
Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, 
hvilket kan forårsage alvorlig skade.

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

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

Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Vedligeholdelsesintervallet afhænger af brugen og kørselsforholdene. Rengør kæden regelmæssigt med en 
velegnet kæderens. Anvend aldrig alkali-baserede eller syrebaserede opløsningsmidler som f.eks. rustfjerner.  Hvis 
sådanne opløsningsmidler anvendes, kan kæden knække og forårsage alvorlig skade.

 • Kontrollér at der ikke er nogen revner i pedalarmene inden kørsel. Hvis der er revner, kan pedalarmen knække, og du kan 
falde af cyklen.

 • Kontrollér kæden for skader (deformation eller revne), afhopning, eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. 
Hvis der opstår nogen problemer, skal du henvende dig til en forhandler.  Kæden kan gå i stykker, så du falder.

 • Pas på, at dit tøj ikke hænger fast i kæden, når du kører, da du eller kan falde af cyklen.

< SAINT/ZEE >

 • Downhill-cykling og free-riding er i sig selv farlige aktiviteter. Der er risiko for at blive involveret i en ulykke, der kan medføre 
alvorlige skader eller selv død. Det anbefales kraftigt, at cykelryttere anvender beskyttelsesudstyr på hoved og krop og 
udfører et grundigt sikkerhedseftersyn af cyklen inden kørsel. Vær opmærksom på at cykling er på eget ansvar og at du skal 
tage nøje hensyn din erfaring og evner.

Montering og vedligeholdelse:

< HOLLOWTECH II >

 • Hvis det indvendige dæksel ikke installeres korrekt, kan akslen ruste og tage skade og forårsage, at cyklen vælter, og at du 
kommer alvorligt til skade.

 • De to monteringsbolte på venstre pedalarm skal spændes skiftevis i etaper frem for at hvert bolt strammes helt på en gang. 
Anvend en momentnøgle til at kontrollere, at de endelige tilspændingsmomenter ligger mellem 12 - 14 Nm. Derudover bør du 
efter ca. 100 kilometers kørsel igen kontrollere tilspændingsmomenterne med en momentnøgle. Det er også vigtigt, at 
tilspændingsmomenterne kontrolleres løbende. Hvis tilspændingsmomenterne er for svage, eller hvis monteringsboltene ikke 
er spændt skiftevis, kan den venstre pedalarm falde af, og cyklen kan vælte, og du kan komme alvorligt til skade.

FORSIGTIG

Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Der er også risiko for at komme til skade på tandspidserne på kædekransene.
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Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Inden du begynder at køre på cyklen, skal du kontrollere, at der ikke er slør eller slaphed i tilslutningen. Sørg ligeledes for at 
stramme pedalarme og pedaler med jævne mellemrum.

 • Sørg for hele tiden at dreje pedalarmen ved gearskifte.

<MTB/Trekking>

BEMÆRK

Forreste 
kædekranse

Bageste 
tandhjul

Figur 1 Figur 2

Dobbelt Triple

 • Når kæden er i den på tegningen viste 
stilling, kan den komme i kontakt med de 
forreste kædekranse eller forskifteren 
ogfrembringe støj. Hvis det skurrer for 
meget, skal du skifte kæden over på det 
næststørste bagtandhjul eller det lige 
efter, hvis kædens position er som på 
Figur 1. Skift kæden over på det 
andenmindste tandhjul eller det lige efter, 
hvis kædens position er som på Figur 2.

< RACER >

 • Når kæden er i den på tegningen viste 
stilling, kan den komme i kontakt med de 
forreste kædekranse eller forskifteren 
ogfrembringe støj. I tilfælde af støj skiftes 
kæden over til næste størrelse tandhjul 
eller det næste derefter.

Forreste 
kædekranse

Bageste 
tandhjul

Dobbelt Triple

 • Rengør pedalarm og krankboks med et neutralt rensemiddel. Syre- og alkaliholdige rengøringsmidler kan give misfarvninger.

 • Hvis pedalfunktionen ikke føles normal, skal du kontrollere den en gang til.

 • Rengør ikke krankboksen med en højtryksrenser. Der kan trænge vand ind i lejerne, og få dem til at afgive støj eller sidde fast.

 • Du bør med jævne mellemrum rense kædekransene med et neutralt rensemiddel. Desuden kan du forlænge både 
kædekransenes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensemiddel og smøre den.

 • Dit tøj kan blive beskidt af kæden, når du kører.

 • Produkterne er ikke garantidækket for almindeligt slid og nedbrydning som følge af normal brug og aldring.
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Montering og vedligeholdelse:

 • Ved montering af pedaler, skal du smøre lidt fedt på gevindene for at forhindre, at pedalerne sætter sig fast. Brug en 
momentnøgle til at spænde pedalerne fast med. Tilpændingsmoment: 35 - 55 Nm. Højre pedalarm har højregevind, og venstre 
pedalarm har venstregevind.

 • Hvis krankbokshuset ikke er parallelt, vil gearskiftet blive besværet.

 • Hvis kæden bliver ved med at hoppe af kædekransene under brug, skal kæde og kædekranse udskiftes.

< HOLLOWTECH II / todelt krank >

 • Smør venstre og højre adapter med fedt, inden du monterer dem og sørg for at installere det indvendige dæksel. Hvis dette 
ikke overholdes, vil de blive mindre vandmodstandsdygtige.

 • For at sikre den bedst mulige funktion bør du kun anvende den angivne kædetype.

 • Hvis der kommer en knirkelyd fra krankboksens aksel og den venstre pedalarms forbindelsesled, skal du smøre fedt på leddet 
og spænde det til det angivne moment.

 • Hvis du oplever, at lejerne er slappe, skal krankboksen udskiftes. 

 • Sørg for at anvende den angivne tandkombination for gearet. Hvis der anvendes et andet gear end det angivne, ændres 
afstanden mellem gearene, hvilket kan bevirke, at kæden hopper ind mellem gearene.

< OCTALINK-TYPE / SQUARE-TYPE >

 • Anvend kun den anviste kæde og krankboks.
 • Smør krankboksen med fedt, inden du monterer den.
 • Hvis du oplever en slaphed i krankboksens aksel, skal krankboksen udskiftes.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual primært er beregnet til at forklare de nærmere 
vilkår for brugen af produktet.
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MONTERING

* Oplysninger om montering af pedalarm kan findes i afsnittet om pedalarme under "Generel drift".

Pedalarmstype Model

HOLLOWTECH II

FC-M780
FC-M782
FC-M785
FC-M670
FC-M672
FC-M675
FC-T780
FC-T781
FC-T671

Todelt krank

FC-M640
FC-M645
FC-M622
FC-M625
FC-M610
FC-M612
FC-M615
FC-M552
FC-T611
FC-3550
FC-3503
FC-R350
FC-S501

OCTALINK

FC-M522
FC-T521
FC-2403
FC-2450

SQUARE
FC-M371*
FC-A070
FC-A073

Bemærk:
For FC-M371 henvises der til OCTALINK- typen.
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HOLLOWTECH II / todelt kranksæt

Følg proceduren som vist i figuren

1, 2. Brug specialværktøjet TL-FC32/33/36 til at montere krankboksens højre adapter (gevind mod uret) og krankboksens 
indvendige dæksel og venstre adapter (gevind med uret). 
Tilpændingsmoment: 35,0 - 50,0 Nm.

Bemærk:
< Til MTB / Trekking >

Det kan være nødvendigt at anvende afstandsstykker afhængigt af krankbokshusets bredde. Se "Metode til montering af 
afstandsstykke" for flere deltaljer.

3. Indsæt højre pedalarmsenhed.

4. Indsæt sektion A på venstre pedalarm i akslen på højre pedalenhed, hvor rillen er bred.

Bemærk:
Indsæt en afstandsring for racercykler med tripel kædehjul og citybikes med dobbelt kædehjul. 

5. Spænd hætten med TL-FC16/18.
Tilpændingsmoment: 0,7 - 1,5 Nm.

6. Tryk stoppladen ind og kontrollér, at pladestiften sidder ordentligt på plads, og stram derefter bolten på venstre pedalarm.  
(5 mm unbraconøgle)

Bemærk:
Hver bolt skal spændes ens til 12 - 14 Nm.
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6 2

1

Bredt rilleområde

TL-FC16

Stopplade

Pladestift

Skub op

5

4

(A)
TL-FC32

Indvendigt 
dæksel

Bemærk:
Placér stoppladen til højre som vist på 
illustrationen.

 • Højre adapter

gevind med uret til  
70 mm [M36] krankboks

3

Indsæt en 
afstandsring for 
racercykler med 
tripel kædehjul og 
citybikes med 
dobbelt kædehjul. 
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 � Metode til montering af afstandsstykke

< Til MTB / Trekking >
1. Undersøg om krankbokshusets bredde er 68 mm eller 73 mm.

2. Montér derefter adapteren som vist på illustrationerne.

Almindelig type

Båndtype Beslagtype

*  Hvis du anvender tre 2,5 mm afstandsstykker sammen med en båndtype og et krankbokshus på 68 mm, skal du montere to 
afstandsstykker på højre side og et på venstre side. 

Specifikationer for kædekasse 

Båndtype Kædekasseholdertype Beslagtype

** 1,8 mm svarer til kædekassens tykkelse.

68 mm*

A A

CB 68 mm

Monteringstypebeslag  
til krankboksA

A A

73 mm

A

73 mm

Afstandsstykke

A B C

2,5 mm 1,8 mm 0,7 mm

68 mm
73 mm

68 mm **

A A

CB 68 mm

AA C

Kædekasseholder 68 mm A

A A

Monteringstypebeslag  
til krankboks

73 mm

A

73 mm

C

73 mm
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OCTALINK-TYPE

 � Montering af krankboks
Montering sker ved hjælp af specialværktøjet TL-UN74-S / TL-UN66. Først monteres hoveddelen, derefter adapteren.

Tilpændingsmoment:
50,0 - 70,0 Nm.

Hoveddel

Adapter

Aluminium eller 
stål

Plastik

 � Montering af forreste kædehjul
Anvend en 8 mm eller 10 mm unbraconøgle til montering af det forreste kædehjul.

Tilpændingsmoment:
35,0 - 50,0 Nm.

8 mm eller 10 mm 
unbraconøgle
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SQUARE-TYPE

 � Montering af krankboks
Montering sker ved hjælp af specialværktøjet TL-UN74. Først monteres hoveddelen, derefter adapteren.

 � Montering af forreste kædehjul
Anvend en 8 mm eller 10 mm unbraconøgle til montering af det forreste kædehjul.

Anvend TL-FC10 / FC11 til montering af det forreste kædehjul.

Tilpændingsmoment:
50,0 - 70,0 Nm.

Tilpændingsmoment:
35,0 - 50,0 Nm.

Tilpændingsmoment:
35,0 - 50,0 Nm.

Hoveddel

Adapter

Forreste kædehjul

Aluminium eller 
stål

Plastik

8 mm eller 10 mm 
unbraconøgle

Fastspænd

TL-FC10 / FC11

Fastspænd



12

PRESS-FIT krankboks

Bemærk:
Det indvendige dæksel er ikke nødvendigt til SM-BB91-42A.

 � Adapter

 � Eksempel på montering

Adapter-type RACER MTB

Indvendigt dæksel kan 
ikke monteres

Hvis stellet ikke har nogen 
åbninger inde i 
krankbokshuset, kan det 
monteres uden 
manchetten til det 
indvendige dæksel.

 • Til et krankbokshus med en 
bredde på 86,5 mm.

Indvendigt dæksel kan 
monteres

Hvis stellet har åbninger 
inde i krankbokshuset, 
bør det monteres med det 
indvendige dæksels 
manchet for at undgå 
eventuel tilsnavsning.

 • Til et krankbokshus med en 
bredde på 86,5 mm er det 
ikke nødvendigt med et 2,5 
mm afstandsstykke.

 • Anvend det indvendige 
dæksel.

 • Det ikke nødvendigt med et  
2,5 mm afstandsstykke til et 
krankbokshus med en bredde 
på 92 mm.

 • Anvend det indvendige dæksel.

 • Til et krankbokshus med en 
bredde på 89,5 mm, skal der 
indsættes et 2,5 mm 
afstandsstykke.i højre side 
(mellem stellet og den højre 
adapter).

 • Anvend det indvendige dæksel.

Venstre adapter

Indvendigt dæksel

Højre adapter

2,5 mm afstandsstykkeBredde på krankbokshus
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 � Montering

1. Indsæt krankboksen i bøjlen.

2. Indsæt monteringsværktøjet i krankboksen.

3. Pres krankboksen på plads ved at spænde med en nøgle samtidig 
med, at du sikrer, at krankboksens kant er parallel med bøjlens 
kant.

4. Kontrollér at der ikke er noget luft mellem krankboksen og bøjlen. 

TL-BB12
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 � Afmontering

1. Indsæt afmonteringsværktøjet i krankboksen.

2. Hold flappen nede med fingrene og skub den ind fra den modsatte 
side som vist på illustrationen. (Når den er skubbet ind, åbner 
flappen sig.)

3. Slå på afmonteringsværktøjet med en plastikhammer, indtil 
krankboksen ende er skubbet ud.

4. Slå den anden ende af krankboksen ud på samme måde.

Bemærk:
Genanvend ikke adapterne, da de kan blive beskadigede, når de fjernes.

TL-BB13 

Pres værktøjet ind fra den anden side, indtil den 
sætter sig i hak, samtidig med at du holder de 
tre flapper åbne i afmonteringsværktøjets ende.
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VEDLIGEHOLDELSE

 � Udskiftning af kædekranse
* Se afsnittet om kædekranse under "Generel drift" for modeller som ikke er beskrevet her.

Bemærk:
Kædekransene på FC-M371 og A070, A073 kan ikke udskiftes.

FC-M640/M645

 • Indstil gearet så den markerede side peger fremad, og -mærket vender ind mod pedalarmen.

Konveks del

Mærke
Største kædekrans /

Mellemste kædekrans
Tilpændingsmoment:

12,0 - 14,0 Nm.

Mindste kædekrans
Tilpændingsmoment:

16,0 - 17,0 Nm.

Pedalarm

<Udvendig side> <Indvendig side>

Kædefangerstift

FC-M780/M782/M785/M670/M672/M675/M622/M625/M610/M612/M615/M522/M552/T780/
T781/T671/T611/T521

 • Med den markerede overflade af den største kædekrans vendende udad, skal du indstille den største kædekrans således, at 
kædefangerstiften er på linje med pedalarmen.

 • Indstil mellemste og mindste kædekrans, så de konvekse punkter vender mod pedalarmen.

Tilpændingsmoment: 
12,0 - 14,0 Nm.

Mærke

Pedalarm

<Udvendig side> <Indvendig side>

-mærke
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Bemærk:
Indstil største og mellemste kædekrans på FC-M782/M672/M622/M612, så møtrikkernes konvekse punkter passer ind i 
forsænkningen i hullerne på kædekransen. 

<Indvendig side>

FC-S501

 • Indstil det øverste kædehjul således, at overfladen med den forhøjede del omkring hullet på det øverste kædehjul vender 
udad, og således at den indvendige konvekse del er placeret ved pedalarmen.

<Udvendig side>

Pedalarm

Øverste kædehjul
Konveks 

del

 • Ved 45T/42T-gear skal den markerede overflade vende udad og - mærket vende mod pedalarmen.

 • Ved 39T-gear skal den markerede overflade vende indad og den konvekse del vende mod pedalarmen.

<Udvendig side>

-mærke

Konveks del

<Indvendig side>

Mærke



Bemærk: specifikationerne er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. (Danish)


