
Anvisningar för teknisk service

CT-S500

SI-50D0A-001

Kedjesträckare

Allmän säkerhetsinformation

Rengör kedjesträckaren regelbundet och smörj alla rörliga delar och drev.

Om det blir för mycket glapp mellan dreven och onormala mängder oljud 
uppstår under cykling, skall du byta ut dreven.

Delar garanteras inte mot normal förslitning eller försämring som ett resultat 
av normal användning.

Kontakta affären där du köpte cykeln, om du har några frågor beträffande 
hantering eller underhåll.

OBSERVERA:

Kedja KedjeverktygFörstärkt kedjenit

Supersmal kedja för
9-delat som t.ex.

CN-7701/ CN-HG93

Smal kedja för 8-, 7-
eller 6-delat som t.ex.
CN-HG50 / CN-IG51

Silver

Svart

TL-CN31/ TL-CN22

TL-CN31/ TL-CN22
och

TL-CN30 / TL-CN21

Ändnit Länknit Förstärkt kedjenit Trissa

Drev

Mellanlägg

Låsbult

Drev

Trissa

Sträckningstrissa

Vinkelräta mot marken

Mindre kedjedrev

CT-S500 kedjesträckare

Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra kedjan. Använd inte 
alkalibaserade eller syrabaserade rengöringsmedel som till exempel 
rostborttagare, därför att sådana kan orsaka skador och /eller att kedjan 
inte längre fungerar.

Använd den förstärkta kedjeniten endast för den smala typen av kedja.

Det finns två olika typer av förstärkta kedjenitar att välja mellan. Var noga 
med att se nedanstående tabell, innan du väljer vilken nit som skall 
användas.

Om du använder någon annan nit än en förstärkt kedjenit, eller om du 
använder en förstärkt kedjenit eller verktyg som inte passar för den 
aktuella typen av kedja, kanske tillräcklig förbindningskraft inte kan 
erhållas, vilket kan leda till att kedjan går av eller faller av.

Om det är nödvändigt att justera kedjans längd på grund av ändrat antal 
drevkuggar, skall du bryta upp kedjan på någon annan plats än där 
kedjan har satts ihop med hjälp av en förstärkt kedjenit eller en ändnit.
Kedjan kommer att skadas, om den bryts upp vid den punkt, där den har 
satts ihop med en förstärkt kedjenit eller en ändnit.

Kontrollera att kedjan är ordentligt sträckt och att kedjan inte är skadad.
Om kedjan inte är tillräckligt sträckt eller om den är skadad, skall du byta 
ut kedjan. Om detta inte görs kan kedjan gå av och orsaka allvarliga 
personskador.

Ta ut, och läs noggrant bruksanvisningen före installation av delar. 
Om lösa, slitna eller skadade delar används kan det förorsaka 
personskada för cyklisten. Vi rekommenderar varmt att endast genuina 
Shimano originaldelar används.

Läs noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och förvara 
dem på en lämplig plats för senare användning.

VARNING – För att undvika allvarliga skador:

Var noga med att läsa igenom dessa anvisningar för teknisk service 
tillsammans med anvisningarna för teknisk service för navet för 
skivbromsen Inter-8 före användning.

Installation av kedjesträckaren på ramen

Sätt in ett mellanlägg mellan växelörat och kedjesträckaren så att kedjesträckarens 
trissa befinner sig rakt under drevet och drag därefter fast låsbulten.
Ett mellanlägg med en tjocklek på 1 mm och två mellanlägg med en tjocklek på 2 mm 
medföljer.
Den totala tjockleken för de mellanlägg som används skall inte överskrida 5 mm.

Kedjans längd
Om skillnaden mellan antalet kuggar på kedjedreven är 12T eller mindre, eller om det 
främre kedjedrevet består av endast ett drev, skall du sätta kedjan på det mindre 
kedjedrevet och därefter sätta dit kedjesträckaren så att sträckningstrissan och den 
andra trissan är vinkelräta mot marken.

Tekniska data

Kuggskillnad för främre kedjedrev

Största drevet

Minsta drevet

Användbar bredd för växelöra

16T

20T

18T

5 – 9 mm

Effektivt vridmoment:
8 – 10 N·m {80 – 100 kgf·cm}

Om skillnaden i antalet kuggar för kedjedreven är 13T – 16T, skall du förlänga 
kedjan med en länk jämfört med den nuvarande.

Notera: Rätt till ändringer förbehålls. (Swedish)

6,5 mm

7,1 mm


