SHIMANO — Komponenty MTB DEORE

DEORE — Wysokowydajne
elementy zapewniające
radość z jazdy
Elementy DEORE zostały zaprojektowane dla wszystkich
entuzjastów MTB oraz trekkingowców. Projekt DEORE, który łączy
ze sobą hasła “Inteligentnie i mocno”, pasuje zarówno do rowerów
trekkingowych, jak i MTB.

DEORE FC-M590-10
Mechanizm korbowy
HOLLOWTECH ll
• Dwuelementowa konstrukcja
• Wąski zakres współczynników
przełożeń: 42-32-24T
• Kompozytowa tarcza środkowa
zapewnia długą eksploatację,
sprawniejszą zmianę przełożeń i
płynniejsze pedałowanie
• Długość ramienia: 170 mm,
175 mm

FD-M590

FD-M591

DEORE FD-M590-10/M591-10 TOP
SWING Przerzutka przednia (10-rzędowa,
trzyrzędowa)
• Konstrukcja obejmy ułatwiająca dostęp
• Równomierna zmiana przełożeń
• Szeroka konstrukcja zawiasu ułatwia zmianę przełożeń i
przedłuża czas użytkowania
• Podwójny ciąg, uniwersalna obejma
• Większy odstęp od opony
• Całkowita pojemność: 18T
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DEORE RD-M593-SGS
Tylna przerzutka Top Normal (10-rzędowa)
• Proste prowadzenie linki zmniejsza ryzyko zablokowania
Bezstresowa jazda górska
• Mocniejsza sprężyna prowadząca, zapewniająca lepsze
wyczucie zmiany przełożeń
• Współpracuje z kasetami do 32T
• Całkowita pojemność: 45T
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DEORE SL-M591
Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus
(10-rzędowa, trzyrzędowa)
• Dwukierunkowe zrzucanie dla różnych stylów jazdy i
pozycji podczas jazdy
• Ergonomiczny kształt dźwigni dla dokładnej i
równomiernej zmiany przełożeń
• Dłuższa dźwignia zapewniająca łatwiejszy dostęp,
ergonomiczne punkty dotyku
• Optyczny wskaźnik przełożenia

DEORE BR-M596
Zacisk hydraulicznego
hamulca tarczowego
• Jednokierunkowe
odpowietrzanie
• Konstrukcja z dwoma
przeciwległymi tłoczkami
• Zacisk o wysokiej sztywności dla
lepszego hamowania
• Lejek do odpowietrzania dla
łatwiejszego montażu
i konserwacji
• Do okładzin żywicznych
i metalowych

DEORE BL-M596
Dźwignia hydraulicznego hamulca tarczowego
•
•
•
•

Nowy krótki mechanizm skokowy SERVO WAVE
Zintegrowane mocowanie dźwigni hamulca i manetki, I-spec
Dwupalcowa dźwignia hamulca
Nowe prowadzenie przewodów, poprawiające wygląd roweru

DEORE BL-M590 dźwignia V-BRAKE
• 1,5-palcowa dźwignia hamulca
• Szerszy uchwyt dźwigni dla zwiększonego komfortu
i kontroli
• Regulacja zasięgu za pomocą klucza imbusowego
• Cichy powrót dźwigni dzięki wewnętrznemu zderzakowi
• Precyzyjna konstrukcja trzpienia
• Śruba mocująca 4 mm dla łatwego montażu

DEORE SM-RT64 Tarcza hamulca
Center Lock
• Wysoka skuteczność hamowania
• Konstrukcja z dwoma przeciwległymi
tłoczkami

DEORE CS-HG62-10
10-rzędowa kaseta zębatek HG
• Wzmocniony profil zęba dla łańcucha HG-X i Shadow RD
• Dostępny jest duży zakres przełożeń
• Przełożenia: 11-36T, 11-34T
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