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BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Deze dealershandleiding is in de eerste plaats bedoeld om gebruikt te worden door profesionele fietsmonteurs. 
Gebruikers die niet profesioneel getraind zijn voor het monteren van fietsen, moeten niet proberen de onderdelen zelf te 
installeren door gebruik te maken van de dealershandleiding.
Als enig deel van de informative in de handleiding onduidelijk is, ga dan niet verder met de installatie, neem in plaats daarvan 
contact op met uw verkooppunt of een plaatselijke fietsdealer voor hun assistentie.

 • Zorg ervoor dat u alle instructiehandleidingen leest die bij het product toegevoegd zijn.

 • Demonteer of wijzig het product niet anders dan zoals vermeld in de informatie in de dealershandleiding.

 • Alle dealershandleidingen en instructiehandleidingen kunnen on-line bekeken worden op onze internetpagina 
(http://si.shimano.com).

 • Let op de juiste regels en voorschriften van het land, staat of regio waarin u uw zaken doet als een dealer.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze dealershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct 
gebruik op.

De volgende instructies dienen steeds in acht genomen te worden ter voorkoming van letsel en schade aan apparatuur en 
omgeving.
De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de beschadiging welke zich kan voordoen als 
dit product verkeerd gebruikt wordt.

GEVAAR

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden zal dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

LET OP

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot letsel of materiële schade aan apparatuur en omgeving.
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VOOR VEILIG RIJDEN

WAARSCHUWING

 • Zorg ervoor dat u de instructies volgt die in de instructiehandleiding gegeven zijn, wanneer u onderdelen installeert. 
Het wordt aangeraden alleen originele Shimano onderdelen te gebruiken. Als onderdelen zoals bouten en moeren los komen te 
zitten of beschadigd raken, kan de fiets plotseling omvallen, wat ernstig letsel kan veroorzaken. 
Bovendien kunnen er problemen voorkomen, als de afstellingen niet correct uitgevoerd worden. De fiets zou plotseling kunnen 
vallen, wat ernstig letsel kan veroorzaken.

 •  
Om tijdens onderhoudswerkzaanheden, zoals tijdens het vervangen van onderdelen, moet u om uw ogen te beschermen 
een normale of rondom afsluitende veiligheidsbril dragen.

 • Bewaar na het grondig lezen van deze dealershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

OPMERKING

Zorg ervoor ook de hieronder opgenomen gebruikers te informeren:

 • Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Voor Installatie aan de Fiets en Onderhoud:

 • U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen. Bovendien kan het reinigen van de 
ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren ervan een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de 
kettingringen en de ketting te verlengen.

 • Gebruik altijd de aanbevolen tandwielcombinaties.

Het werkelijke product kan afwijken van de illustratie omdat deze handleiding hoofdzakelijk bedoeld is voor het 
uitleggen van de procedures voor het gebruik van het product.
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MONTEREN

Alle tandwielen dienen met de zijde welke voorzien is van het 
groepmerkteken naar buiten gericht te worden en zodanig 
gemonteerd te worden dat de brede gedeelten van de uitsteeksels 
van elk tandwiel en gedeelte A van het freewheelhuis (waar de 
groef het breedste is) met elkaar uitgelijnd zijn.

Brede
gedeelte

A

De groef is op slechts 
een plaats het breedst.

Plaatje van borgring

Afstandsring

Afstandsring

Tandwielafstandsringen

Borgring

< 11T- 23T, 11T- 25T, 11T- 28T >

< 12T- 23T, 12T- 25T, 12T- 30T >

Tandwielafstandsringen

8~10 7 6 5 4

Plaatje van borgring

3 2 1

11-23T 11-25T 11-28T

Nummer
Aantal 
tanden

Gemarkeerde 
zijde

Spider-arm
Aantal 
tanden

Gemarkeerde 
zijde

Spider-arm
Aantal 
tanden

Gemarkeerde 
zijde

Spider-arm

10 23 A3

19-23 19-21-23

25 C3

11-25 21-23-25

28 H3

11-28 21-24-289 21 A2 23 C2 24 C2

8 19 A1 21 C1 21 C1

7 17 17T – 19 19T3 – 19 19T3 –

6 16 16T – 17 17T2 – 17 17T2 –

5 15 15T – 15 15T – 15 15T –

4 14 14T – 14 14T – 14 14T –

3 13 13T – 13 13T – 13 13T –

2 12 12T – 12 12T – 12 12T –

1 11 11T – 11 11T – 11 11T –

12-23T 12-25T 12-30T

Nummer
Aantal 
tanden

Gemarkeerde 
zijde

Spider-arm
Aantal 
tanden

Gemarkeerde 
zijde

Spider-arm
Aantal 
tanden

Gemarkeerde 
zijde

Spider-arm

10 23 B3

12-23 19-21-23

25 C3

12-25 21-23-25

30 J3

12-30 24-27-309 21 B2 23 C2 27 J2

8 19 B1 21 C1 24 J1

7 18 18T – 19 19T – 21 21T –

6 17 17T – 17 17T – 19 19T3 –

5 16 16T – 16 16T – 17 17T2 –

4 15 15T – 15 15T – 15 15T –

3 14 14T – 14 14T – 14 14T –

2 13 13T – 13 13T – 13 13T –

1 12 12T – 12 12T – 12 12T –
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 • Gebruik voor de montage van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) om de borgring vast te zetten.

 • Gebruik bij het vervangen van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) en TL-SR21 om de borgring te verwijderen.

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

Borgring

Demontage

TL-LR15
Gereedschap (TL-SR21) 

 � Opmerkingen over afstandsring
Voeg afstandsringen toe volgens volgende tabel. Bij gebruik met een speciaal 10-versnelling freewheel is geen afstandsstuk vereist.

Speciale 10-versnellingen freewheel Andere freewheelen

CS-7900 Onnodig Nodig

CS-6700 Onnodig Nodig

CS-5700 Onnodig Nodig

CS-4600 Onnodig

CS-HG81-10 Onnodig

CS-6600* Onnodig

*13-25T/14-25T/15-25T



Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)


