
68mm�
73mm

2.5 mm 1.8 mm 0.7 mm

Typ pod oś
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Techniczna instrukcja serwisowa SI-1J10A-002

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

FC-M770 / FC-M771-K

Dane techniczne

Montaż mechanizmu korbowego

• Dwie śruby mocujące ramienia lewej korby powinny być dokręcane na przemian i 
stopniowo, a nie każda ze śrub dokręcana całkowicie i jednorazowo. Zastosować 
klucz dynamometryczny do sprawdzenia, czy końcowy moment dokręcenia mieści 
się w zakresie od 12 do 14 Nm.
Następnie, po przejechaniu około 100 km, za pomocą klucza dynamometrycznego 
sprawdzić momenty dokręcenia.
Ważne jest również okresowe sprawdzanie momentów dokręcenia.
Jeżeli momenty dokręcenia są zbyt małe lub jeżeli śruby montażowe nie były 
dokręcane stopniowo i na przemian, ramię lewej korby może spaść i może dojść do 
wywrócenia roweru.

• Przed jazdą należy dokładnie sprawdzić korbę, w celu upewnienia się, że nie ma 
pęknięć, a w przypadku znalezienia śladów pęknięcia lub innych nietypowych 
warunków, NIE wolno korzystać z roweru.

• Uważać, aby nie doszło w czasie jazdy do zahaczenia nogawek o łańcuch; może to 
spowodować wywrócenie roweru.

• Sprawdzić, czy napięcie łańcucha jest prawidłowe i czy łańcuch nie jest uszkodzony. 
Jeżeli napięcie jest zbyt małe lub łańcuch jest uszkodzony, należy wymienić łańcuch. 
Jeżeli nie zostanie to zrobione, może dojść do zerwania łańcucha i poważnego zranienia.

• Jeśli wewnętrzna tuleja nie jest zainstalowana prawidłowo, oś może zardzewieć oraz 
zostać uszkodzona i może dojść do wywrócenia roweru, co może spowodować 
poważne obrażenia.

• Przed zamontowaniem części uzyskać i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
 Jeżeli regulacja nie zostanie przeprowadzona właściwie, łańcuch może spaść i może 

spowodować upadek roweru, który może prowadzić do poważnych obrażeń.
• Dokładnie przeczytać niniejszą Techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na 

przyszłość.

Uwaga
• Upewnić się, w tabeli danych technicznych 

produktu, czy połączenie łańcuch/koło 
odpowiada konfiguracji zębów na mechanizmie 
korbowym. W przypadku zastosowania innych 
kombinacji, odległość miedzy kołami 
łańcuchowymi będzie niewłaściwa i łańcuch 
może spaść i zostać uwięziony między kołami.

• Kiedy łańcuch jest w położeniu pokazanym na 
rysunku, może dojść do kontaktu łańcucha z 
przednimi kołami łańcuchowymi lub przednią przerzutką i generowania hałasu. Jeżeli 
problemem jest hałas, przełączyć łańcuch na kolejne, większe koło łańcuchowe lub 
następne.

• Jeśli korpus osi suportu nie jest ustawiony równolegle, spadnie efektywność zmiany biegów.
• Przed jazdą na rowerze sprawdzić, czy nie ma luzu w połączeniu. Pamiętać również o 

okresowym dokręcaniu ramion korby i pedałów.
• Jeśli słyszalne jest piszczenie w okolicach osi suportu i połączenia z lewym 

mechanizmem korbowym, nałożyć smar na połączenie, a następnie dokręcić ją do 
zalecanego momentu.

• Nie wolno myć dolnego wspornika za pomocą wodnych myjek ciśnieniowych.
• Lewą i prawą miskę nasmarować przed zamontowaniem.
• W celu zapewnienia najlepszego działania, pamiętać o stosowaniu tylko określonego 

typu łańcucha. Nie można stosować łańcuch szerokiego typu.
• Jeżeli łańcuch, w czasie użytkowania nadal spada z kół łańcuchowych, wymienić koła 

łańcuchowe i łańcuch.
• Koła łańcuchowe należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym i 

następnie ponownie je smarować. Dodatkowo, czyszczenie łańcucha neutralnym 
środkiem czyszczącym i smarowanie może być skutecznym sposobem zwiększenia 
trwałości kół łańcuchowych i łańcucha.

• Części nie są gwarantowane w zakresie normalnego zużycia lub degradacji 
wynikającej z normalnego użytkowania.

• Wszelkie pytania dotyczące sposobu montażu, regulacji, konserwacji lub obsługi, 
prosimy kierować do profesjonalnego sprzedawcy rowerów.

■ Postępować zgodnie z poniższą procedurą.
1, 2 Specjalnym narzędziem TL-FC32/36, zamontować prawą miskę (gwint lewoskrętny) i lewą miskę 

(gwint prawoskrętny).

 Moment dokręcenia: 35 -50 N •m

3 Nałożyć prawą korbę.

4 Zamontować część A lewego ramienia do osi prawego ramienia, tam gdzie rowek jest szerszy.

5 Do dokręcenia misek użyć TL-FC16/18.

 Moment dokręcenia: 0,7-1,5 N •m

6 Umieścić podkładkę blokującą i sprawdzić, czy kołek blokujący jest na właściwym miejscu, a 
następnie dokręcić śrubę lewej korby mechanizmu. (klucz imbusowy 5 mm)

Uwaga:   Każda śruba powinna być dokręcona z jednakowym momentem 12 - 14 N •m.

Przednie koła 
łańcuchowe

Tylne koła 
łańcuchowe

■ Sposób montażu elementu dystansowego
1 Sprawdzić, czy szerokość osłony suportu wynosi 

68 mm czy 73 mm.

2 Następnie zamontować miski, zgodnie z 
ilustracją poniżej.

Symbol modelu

Kombinacja zębów mechanizmu korbowego

Średnica rozstawu śrub

Długość ramienia

Linia łańcucha

Szerokość osłony suportu

Rozmiar gwintu

Uwaga:
Umieścić podkładkę blokującą 

prawidłowo ułożoną, tak jak 

pokazano na ilustracji.

Lewą i prawą miskę 
nasmarować przed 
zamontowaniem.

Element dystansowy

FA FB FC

< FC-M770 >

Pamiętać o przeczytaniu razem z niniejszą instrukcją serwisową, instrukcji systemu 
napędu przedniego.

Typ pod oś
Zamocować jak 
pokazano na rysunku.

Śruba

MiskaMiska

Przerzutka Przednia

Mechanizm korbowy

Moment dokręcenia:
35 -50 N·m

Typ na obejmę

Typ pod oś

< FC-M771-K >

73 mm

F

68 mm

68 mm E-typ 73 mmFA

FAFA

FA FA

68 mm

68 mm Mocowanie 
osłony 
łańcucha

73 mm

73 mm

68 mm Obejma systemu 
mocowania 
typu BB

73 mm

FA

FA

FAFC FC

FCFB

FA

FA

FA FA

FA

FC-M770

44-32-22T

104 mm / 64 mm

165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm

50 mm

68, 73 mm

BC1.37 (68, 73 mm)

FC-M771-K

48-36-26T

104 mm / 64 mm

165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm

50 mm

68, 73 mm

BC1.37 (68, 73 mm)

Typ do mocowania osłony łańcucha

2,5 mm 1,8 mm 0,7 mm
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TL-FC16

TL-FC32

Podkładka 
blokująca

Kołek

Podnieś

*  Instrukcje serwisowe w innych językach dostępne są na stronie: http://techdocs.shimano.com
Uwaga: ze względu na modyfikacje, charakterystyki podlegają zmianie bez uprzedzenia.  (Polish)
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Szerokie 
rozmieszczenie 
rowków

(A)

Korpus osi suportu

Tuleja

 OSTRZEŻENIE


