
 Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa    SI-0006B-001  

 OSTRZEŻENIE 
 • Tarcza 203 mm zapewnia dużą siłę hamowania. Przed użyciem hamulców upewnić się, że charakterystyka hamowania zapewnia pełną 

kontrolę.
  • Tarcza 180 mm zapewnia większą siłę hamowania niż tarcza 160 mm. Przed użyciem hamulców upewnić się, że charakterystyka 

hamowania zapewnia pełną kontrolę.
  

  Uwaga  
  • Tarcze 203 mm i 180 mm mają większą średnicę i krzywiznę niż tarcze 160 mm i 170 mm cross-country. W efekcie mogą one dotknąć 

okładzin hamulca. 

 * Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie:  
http://techdocs.shimano.com 
 Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. (Polish) 

 Metoda montażu 
 Ta instrukcja serwisowa zawiera informacje dotyczące 
instalowania adaptera na przednim widelcu i ramie. 
Instrukcje dotyczące montowania adaptera do zacisków 
podano w instrukcji serwisowej hamulców. Do 
zamocowania adaptera służą dodatkowe śruby. 

  ■  Uniemożliwienie luzowania śrub 
mocujących adapter do widelca 
przedniego/ramy

   Aby zapobiec obracaniu się śrub, można wykorzystać 
nakładki blokujące lub drut. Użyć metody, która lepiej 
sprawdzi się w przypadku danego typu widelca 
przedniego i ramy.

  
  <Metoda oparta na użyciu drutu>
  Jeżeli śruba  ➀  zaczyna się luzować 
(przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara), za pośrednictwem drutu jest 
stosowana siła dokręcająca śrubę  ➁  
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara). 
Mimo to śruba  ➁  nie może zostać 
bardziej dokręcona. Jednocześnie chroni to śrubę  ➀  
przed dalszym luzowaniem, ponieważ jest ona również 
połączona drutem. Jeśli jedna ze śrub zaczyna się 
luzować, powoduje to dokręcenie drugiej śruby. Innymi 
słowy, system ten chroni przed odkręcaniem się śrub.
  
  <Metoda oparta na użyciu nakładki blokującej>
  Patrz schemat po prawej stronie. 
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 Techniczna instrukcja serwisowa 

 Instalacja adaptera tarcz 

  ■  Moment dokręcania 

 • Śruby mocujące 
adapter 

 • Śruby mocujące 
zacisk 

 6 - 8 Nm 

 6 - 8 Nm 

 Międzynarodowy standard montażu 
(tarcze 140/160/180/203 mm) 

 SI-0006B-001-03 


