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Montering af HG-tandhjul

Kassette
tandhjul

Tandhjul mærket med er sikrede.

• Kontrollér, at hjulene sidder godt fast, før du kører på cyklen. Hvis
hjulene på nogen måde sidder løst, kan de falde af cyklen under
kørslen og du kan komme meget alvorligt til skade.

• 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.

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

Bemærk
• Brug ikke CS-5700 i andre kombinationer end med 10-gears

supersmal kæde. Der kan ikke bruges andre kæder, eftersom
størrelserne ikke passer.

• En 11T- og 12T-låsering er til rådighed til brug med CS-5700. Anvend
den af låseringene, som passer til tandhjulet.

• 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.

• Hvis kæden bliver ved med at hoppe af tandhjulene under brug, skal
du udskifte tandhjulene og kæden.

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

Produktspecifikationer

Frihjulsnav

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på :
http://techdocs.shimano.com

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

For hvert tandhjul gælder, at
den overflade, som har
gruppemærket, skal vende
udad og placeres således, at
den brede del af
gearprojektionen på hvert
tandhjul og A-delen (hvor
rillebredden er bred) på
frihjulsdelen er rettet ind
efter hinanden.

• For montering af HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj (TL-
LR15) for at spænde låseringen.

• For at udskifte HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj (TL-
LR15) og TL-SR21 for at fjerne låseringen.

Rillen er kun bred på et
sted.
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Teknisk serviceanvisninger SI-1YN0A-001

CS-5700 Kassettetandhjul

Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

SI-1YN0A-001-04

Modelnr Tandhjul Antal egerhuller Dimensioner for overlock-møtrik

FH-5700 8 / 9 / 10 32 / 36 130 mm

Konfiguration af
tandhjulets tænder

11T - 25T

12T - 25T

12T - 27T

11T,   12T,   13T,   14T,   15T,   17T,   19T,   21T,   23T,   25T

12T,   13T,   14T,   15T,   16T,   17T,   19T,   21T,   23T,   25T

12T,   13T,   14T,   15T,   16T,   17T,   19T,   21T,   24T,   27T

CS-5700Modelnr

11T - 28T 11T,   12T,   13T,   14T,   15T,   17T,   19T,   21T,   24T,   28T

Tilspændingsmoment: 
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

Låsering

Værktøj
(TL-SR21)

Afmontering

TL-LR15


