SHIMANO — Komponenty MTB Deore XT

Deore XT — Doskonale dopasowane
do Twojego stylu jazdy
Grupa Shimano Deore XT zaspokaja różne potrzeby współczesnych
rowerzystów. Nowe opcje napędu 10-rzędowego Dyna-Sys dla
grupy DEORE XT. DEORE XT to nie tylko 10-rzędowy napęd dla
rowerów MTB — to również wyjątkowo czuły i potężny układ
hamulcowy.

FC-M785

DEORE XT FC-M785/
780 HOLLOWTECH ll
Mechanizm korbowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FD-M780X6

Lepsza zmiana przełożeń
Kombinacje 2 przełożeń w celu dopasowania do wyścigów XC i trailu (FC-M785)
Szeroki zakres przełożeń 3 × 10 dla wszystkich warunków (FC-M780)
Tarcza środkowa z kompozytu węglowego
Wąski współczynnik Q korby (FC-M785)
Łańcuch HG-X i specjalnie zaprojektowane zęby
FC-M785: 40-28T, 38-26T (podw.), FC-M780: 42-32-24T (podw.)
Długość ramienia: 170 mm, 175 mm
Waga: FC-M785 717 g (38-26T, 175 mm), FC-M780 767,6 g (42-24T, 175 mm)

FD-M780E6

FC-M780

FD-M786D6L

GSL
GS
FD-M781X6

FD-M781D6L

FD-M785X6

FD-M786X6

DEORE XT FD-M780 / M781 / M785 / M786 Przerzutka przednia
•
•
•
•

Znakomita zmiana przełożeń
Pewniejsza zmiana przełożeń dla systemu tylnego zawieszenia
Dostępne w wersji dwu- i trzyrzędowej Top Swing i Down Swing
Waga: FD-M780 153 g

DEORE XT RD-M780-GS/SGS Przerzutka tylna Shadow
• Stała wydajność zmiany biegów oraz szeroki i stabilny zakres regulacji
• Zaawansowane, niskoprofilowe mocowanie kółka prowadzącego
• Wysokowydajny napęd o zmniejszonym poziomie hałasu i usprawnionych
parametrach oporu
• Szeroka kompatybilność opcji CS
• Masa: GS 208 g, SGS 210 g

DEORE XT SL-M780 Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus

SL-M780-1

•
•
•
•

Żywa, indeksowana zmiana przełożenia
Natychmiastowe, jednoczesne i dwukierunkowe zrzucanie
Ergonomiczny kształt dźwigni
Adapter trybu (2x/3x) dostosowany do dwurzędowego lub trzyrzędowego
mechanizmu korbowego
• Zintegrowana dźwignia hamulca z dźwignią zmiany biegów Ispec
• Zintegrowany system mocowania dźwigni hamulca i manetki dla
zapewnienia miejsca dla dźwigni kontroli zawieszenia, I-spec (SL-M780-I)
• Masa: 255 g
SL-M780

Shimano Bikegear 2012 29

SHIMANO — Komponenty MTB Deore XT

BL-M785-L

SM-RT81

BR-M785-L

SM-RT86
BL-M785-S

BR-M785-S

DEORE XT BL-M785
Dźwignia hydraulicznego hamulca tarczowego
• Nowy krótki mechanizm skokowy SERVO WAVE
• 25% wyższa pozycja wyjściowa dźwigni oraz krótszy skok
swobodny do agresywnej jazdy
• Pokrętło regulacji dla łatwej regulacji skoku i położenia
• Zintegrowane mocowanie dźwigni hamulca i manetki,
I-spec
• Dwupalcowa dźwignia hamulca
• Masa: 231 g (BL-M785), 131 g (BR-M785)

DEORE XT BR-M785
Zacisk hydraulicznego hamulca tarczowego
•
•
•
•

Odporność na wysokie temperatury/łatwość regulacji
Moc 125% (w porównaniu z modelem M975)
Jednokierunkowe odpowietrzanie
Przeciwległe 2 tłoczki: duża siła hamowania przy
nieskomplikowanej konstrukcji
• Opcja okładziny z “Ice-Technologies”
• Kolory: srebrny, czarny
• Waga: 131 g (BR-M785)

DEORE XT SM-RT86 tarcza 6-śrub,
SM-RT81 tarcza CENTER LOCK
• Tarcza “Ice-Technologies”: technologia chłodzenia
zapewniająca równomierne osiągi
• Platerowany uchwyt tarczy: 3-warstwowa struktura ze stali
nierdzewnej / aluminium / stali nierdzewnej
• Uchwyt tarczy o konstrukcji odprowadzającej błoto
• Niska masa / odporność na ciepło: zmniejszone straty siły
hamowania, mniejszy hałas i większa żywotność okładzin
• Tarcza CENTER LOCK dla łatwiejszego montażu i
konserwacji (SM-RT81)
• Tarcza hamulca na 6 śrub (SM-RT86)
• Masa: 149 g (SM-RT81, 180 mm), 155 g (SM-RT86,
180 mm)

SM-RT79

SM-RT76

DEORE XT SM-RT76 tarcza 6-śrub,
SM-RT79 tarcza CENTER LOCK
• Uchwyt tarczy o konstrukcji odprowadzającej błoto
• Dłuższa żywotność okładziny
• Tarcza CENTER LOCK dla łatwiejszego montażu i
konserwacji (SM-RT79)
• Tarcza hamulca na 6 śrub (SM-RT76)
• Waga: 153 g (SM-RT79, 180 mm), 170 g (SM-RT76,
180 mm)

DEORE XT CS-M771-10 HG Kaseta zębatek
• 10-rzędowa konstrukcja kasety Dyna-Sys
• Poprawiony profil zęba dla łańcuchów HG-X i Shadow RD:
precyzja i pewność zmian biegów
• 6 koronek na dwóch pająkach (3+3)
• Dokładne osiowanie i pełna sztywność zoptymalizowane
dla potrzeb dynamicznego pedałowania
• Pierścień blokujący ze stopu
• Tarcze: 11-32T, 11-34T, 11-36T
• Masa: 323 g (11-34T)

DEORE XT CN-HG94 Łańcuch o bardzo
wąskich ogniwach HG-X
• 10-rzędowy łańcuch, Dyna-Sys
• Konstrukcja odprowadzająca błoto
• Łańcuch kierunkowy: dalsza ewolucja wydajności zmiany
biegów
• Standardowy sworzeń łączący
• Masa: 273 g (116 ogniw)

DEORE XT WH-M785-F/M785-F15/M785-R/
WH-M788-F15/M788-R/M788-R12

WH-M788

WH-M785
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• Lekka obręcz bezdętkowa UST o profilu 19 mm
• Utrzymują zrównoważenie sztywności poprzednich kół XT
przy jeszcze mniejszej masie
• Oś aluminiowa 9 mm z QR
• Mocowania tarczy typu Center Lock
• Konstrukcja o zwiększonej odporności na błoto i wodę
• Szybkie załączanie główki piasty (36/360 stopni)
zapewniające doskonałość trakcji
• Mocowania tarczy typu Center Lock dla łatwego i
szybkiego montażu
• Wysokiej jakości uszczelnione łożyska kulkowe i stożkowe
• Kompatybilne z systemami bezdętkowymi i drutówkami
• Waga: 710 g (WH-M785-F), 710 g (WH-M785-R)

