
Modelnummer

Længde på spindel

Kædelinie

Skalbredde (Gevinddimensioner) 68 / 73 mm (1.37 X 24 T.P.I.)

BB-UN26 (-K)

LL123 (K)

50 mm

FC-M411 / M361 / M311Passende kædehjul foran

BB-ES25 (-E)

118 (E)

FC-M410-8

BB-UN26 (-E)

LL113 (E)

FC-M410

BB-ES25

126 (K)

FC-M311-8

BB-ES25 (-K)

126 (K)

FC-M361-8

FC-M410-8

42 - 32 - 22 T

FC-M361

42 - 32 - 22 T
48 - 38 - 28 T

FC-M361-8

42 - 32 - 22 T

FC-M311

42 - 32 - 22 T
48 - 38 - 28 T

FC-M311-8

42 - 32 - 22 T

FC-M411

Anvend en 8 mm unbraconøgle eller en splitfri krank-ekstraktor (TL-FC10) til at montere
det forreste kædehjul.

Krankbox

Teknisk serviceanvisninger SI-0094A-001

FC-M411
FC-M410 / FC-M410-8
FC-M361 / FC-M361-8
FC-M311 / FC-M311-8

Generelle sikkerhedsoplysninger

• Pas på, dit tøj ikke hænger fast i kæden, når du kører. Ellers er der
risiko for, at du vælter med cyklen.

• Kontrollér, at kæden er tilpas stram og ikke er beskadiget. Hvis
kæden ikke er stram nok eller den er beskadiget, bør du udskifte den.
Hvis dette ikke gøres, kan kæden knække og medføre alvorlig
personskade.

• Kontrollér, at der ikke er revner i pedalarmene, før du kører på cyklen.
Revnerne kan få pedalarmen til at knække, så du vælter med cyklen.

• Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du
monterer cykeldelene. Løse, slidte eller beskadigede dele kan
resultere i, at cyklen vælter og at du derved kommer slemt til skade.
Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger ægte Shimano-reservedele.

• Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du
monterer cykeldelene. Hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan
kæden hoppe af, hvilket kan bevirke, at du falder af cyklen og
kommer slemt til skade.

• Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til
senere brug.

Bemærk
• Brug kun den passende kæde og krankboks.
• Inden du begynder at køre på cyklen, skal du kontrollere, at der ikke

er frigang eller slør i tilslutningen. Sørg ligeledes for at stramme
pedalarmene og pedalerne igen med jævne mellemrum.

• Hvis der er slør i akslen i krankboxen, bør du udskifte krankboxen.
• Derudover skal du kontrollere pedalfunktionen en gang til, hvis den

ikke føles normal.
• Vask ikke krankboxen af med en højtryksrenser.
• Smør fedt på krankboxen før montering
• For bedst mulige funktion bør du kun bruge den angivne kædetype.

Du kan ikke bruge den brede kæde.
• Hvis kæden bliver ved med at hoppe af tandhjulene under brug, skal

du udskifte tandhjulene og kæden.
• Du bør med jævne mellemrum rense tandhjulene med et neutralt

rensemiddel og derpå smøre dem igen. Desuden kan du forlænge
både tandhjulenes og kædens levetid ved at rense kæden med et
neutralt rensemiddel og smøre den igen.

• Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes
ved normalt brug.

• Hvis du har spørgsmål om montering, justering, vedligeholdelse eller
brug, skal du kontakte en autoriseret cykelforhandler.

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

Hoveddel

Forbindelsesdel

Montering af krankboxen

Produktspecifikationer

Tilspændingsmoment for forbindelsesdel/krankboks:
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}

Aluminum eller stål

Plastic

Montering af hele kædehjulet

Modelnummer

Tandkombination, kædehjul

Diameter på boltcirkel

Længde på pedalarm

Dimensioner på pedalgevind

Egnet krankbox

Passende forskifter

42 - 32 - 22 T
48 - 38 - 28 T

170 / 175 mm

104 / 64 mm – –

B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (Engelsk gevind)

BB-UN26 (-K)

FD-M413 / M412 / M410-E *

* Det maksimale antal tænder for BB monteringstype-forskifteren er 42T.

FC-M410

42 - 32 - 22 T

BB-UN26 BB-ES25 BB-UN26 (-K) BB-ES25 (-K) BB-UN26 (-K) BB-ES25 (-K)

FD-M360 / M330 / M330-E * FD-M311 / M310

Kædehjul

Spænd rigtigt

Tilspændingsmoment for forreste kædehjul:
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

Unbrakonøgle
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Spænd rigtigt

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

ADVARSEL


