SHIMANO — Komponenty MTB XTR

Zaprojektowane także dla Ciebie
Komponenty XTR zostały opracowane w ramach koncepcji “Dopasowany do kolarza” w celu
idealnego dopasowania najnowszych komponentów rowerowych do potrzeb i stylów jazdy
poszczególnych kolarzy górskich. XTR wyznacza nowy wzorzec dla wszystkich komponentów
cross country i trailowych.

XTR FC-M980/M985 HOLLOWTECH ll
Dwurzędowy Mechanizm
•
•
•
•
•
•
•
•

Opcja 2x10 biegów zainspirowana wyścigami
Wąski współczynnik Q korby (M985)
Technologia DUAL SPIKE
Zęby tarczy zaprojektowane specjalnie dla
łańcucha HG-X
FC-M980: 38-26T, FC-M985: 40-28 / 42-30 /
44-30T
Długość ramienia: 170 mm, 175 mm
Waga: FC-M980 755 g (175 mm),
FC-M985 720 g (42-30T, 175 mm)
Zestaw dedykowanych misek suportu:
SM-BB90-A

Karl Plat i Stefan Sahm, Team Bulls 2011

XTR FC-M980 HOLLOWTECH ll
Trzyrzędowy Mechanizm
• Szeroki zakres przełożeń 3 × 10 dla wszystkich warunków
• Wytrzymała tarcza środkowa z kompozytu tytanowowęglowego
• Minimalna utrata energii pedałowania dzięki
zredukowanemu napięciu łańcucha
• Długość ramienia: 170 mm, 175 mm
• Wąski zakres współczynników przełożeń: 42-32-24T
• Waga: 770 g (175 mm)
• Zestaw dedykowanych misek suportu: SM-BB90-A

FD-M985

FD-M981

XTR FD-M980 / M981 / M985 / M986
Przerzutka przednia
•
•
•
•
•
•
•

Kilka opcji montażu umożliwia swobodę wyboru ramy
Mocowanie typu BB (M980-E/M985-E)
Mocowanie typu bezpośredniego (M981-D/M986-D)
Dostępne wersje dwu- i trzyrzędowe top swing i down swing
Drążone ogniwa zapewniające lekkość
Lepszy dostęp narzędzi ułatwiający montaż
Waga: FD-M980 125 g, FD-M980-E 142 g (3 rz. Top Swing),
FD-M981 148 g, FD-M981-D 143 g (3 rz. Down Swing),
FD‑M985 132 g, FD-M985-E 155 g, FD-M985-E2 125 g
(2 rz. Top Swing), FD-M986 127 g, FD-M986-D 122 g
(2 rz. Down Swing)
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XTR RD-M980-GS/
SGS Przerzutka tylna Shadow
• Wyczuwalny “pod palcem” indeks
• Dokładna i bezwysiłkowa zmiana przełożeń zoptymalizowana
dla 10-rzędowego systemu MTB Dyna-Sys
• Zaawansowane lekkie działanie, ruchy z małym tarciem
• Zoptymalizowana dla nowych współczynników przełożeń:
42-32-24T
• Krótki wózek (SGS, pojemność 41T) redukuje odskakiwanie
łańcucha i poprawia prześwit.
• Kółka prowadzące z uszczelnionymi łożyskami
• Całkowita pojemność: GS 35T, SGS 41T
• Masa: GS 175 g, SGS 177 g

XTR RD-M985-GS/SGS
Przerzutka tylna Shadow ze
stabilizacją
• Cichy napęd RD Stabilizer
• Całkowita pojemność: GS 35T, SGS 41T
• Masa: GS 208 g, SGS 210 g
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SL-M980

XTR SL-M980 / SL-M980-I Dźwignia
przerzutki RAPIDFIRE Plus
• Żywa, indeksowana zmiana przełożenia: lekka i pewna
• Natychmiastowe, jednoczesne i dwukierunkowe zrzucanie
• Ergonomia i szybki dostęp do dźwigni oraz antypoślizgowe
wykończenie powierzchni
• Adapter trybu (2x/3x) dostosowany do dwurzędowego lub
trzyrzędowego mechanizmu korbowego
• Zintegrowany system mocowania dźwigni hamulca i
dźwigni zmiany przełożenia (SL-M980-I)
• Masa: SL-M980 (zestaw) 207 g, SL-M980-I (zestaw) 197 g

XTR BL-M985 Dźwignia hydraulicznego
hamulca tarczowego
• Otwierana obejma mocująca dla łatwego montażu
• Szeroka na 13 mm dźwignia hamulca z ergonomicznym
trzpieniem
• Jednokierunkowe odpowietrzanie
• Zgodne z I-spec
• Masa: 162 g

SL-M980-I

XTR BR-M985 Zacisk hydraulicznego
hamulca tarczowego do wyścigów XC
• Kompaktowy, sztywny i lekki
• Duży tłok ceramiczny: lekki, o dużej sztywności i doskonałej
izolacji cieplnej
• Jednokierunkowe odpowietrzanie
• Mocowanie przewodu minimalizujące jego zagięcie
• Aluminiowo/tytanowa płytka tylna hamulca
• Waga: 190 g (F&R, okładzina żywiczna)

XTR CS-M980 HG Kaseta zębatek
•
•
•
•

10 przełożeń HG
Poprawiony profil zęba dla łańcucha HG-X i Shadow RD
Łagodna i pewna zmiana biegów
3 pająki, precyzyjne dopasowanie i sztywność
zoptymalizowana pod kątem dynamicznego pedałowania
• Pięć tytanowych koronek
• Tarcze: 11-34T, 11-36T
• Masa: 255 g (11-34T)

XTR SM-RT98 Tarcza hamulca CENTER LOCK
• Tarcza “Ice-Tec”: technologia chłodzenia zapewniająca
równomierne osiągi
• Platerowany uchwyt tarczy: 3-warstwowa struktura stal
nierdzewna / aluminium / stal nierdzewna
• Uchwyt tarczy odprowadzający błoto
• Dwuelementowa konstrukcja zapewnia sztywność i
niską masę
• Rożne rozmiary tarczy pasujące do wielu stylów jazdy
• Dostępne tarcze: 140, 160, 180, 203 mm
• Waga: 126 g (160 mm)

mbr.co.uk
Wynik testu 05-2010

Znakomity
Wynik testu 05-2011

XTR CN-M980 Łańcuch
• Łańcuch o bardzo wąskich ogniwach
HG-X do napędów 10-rzędowych
• Zoptymalizowane do jazdy MTB
• Konstrukcja odprowadzająca błoto
• Łańcuch kierunkowy: dalsza ewolucja
wydajności zmiany biegów
• Drążone sworznie zmniejszające masę
• Masa: 259 g (114 ogniw)

XTR PD-M980 pedał
•
•
•
•
•
•

Szersze rozmieszczenie łożysk, zapewniające zwiększoną sztywność
Węższa, lżejsza oś
Niska wysokość platformy zapewnia odstęp od ziemi
Owalna obudowa korpusu osi zapewnia płynny przepływ błota i brudu
Węższa oś zwiększa wolną przestrzeń między wiązaniami
Wytrzymałe, niezawodne kły wiązania zapewniają łagodne wpinanie/
wypinanie
• Regulowane naprężenie wpięcia i wypinania
• Mocna, trwała oś chromomolibdenowa dokręcana 8 mm kluczem sześciokątnym
• Masa: 310 g (para)

Koła XTR WH-M985-F / M985-F15 / M985-R
• Bardzo lekka obręcz ze skandium do opon
bezdętkowych 19C
• Oś aluminiowa 14 mm z QR (M985-F/M985-R)
• Sztywna oś 15 mm z systemem E-thru (M985-F15)
• System mocujący tarczę CENTER LOCK
• Hybrydowa baza łożyska — stalowy pierścień nośny łożyska
na aluminiowym rdzeniu
• Kompatybilne z systemami bezdętkowymi i drutówkami
• Waga: 679 g (WH-M985-F), 807 g (WH-M985-R)
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XTR BL-M988 Dźwignia hydraulicznego
hamulca tarczowego
• Zaprojektowana do jazdy terenowej
• Nowy mechanizm skokowy SERVO WAVE
• Regulowany pokrętłem zasięg dźwigni ze swobodną
regulacją skoku
• Szeroka na 14 mm dźwignia hamulca z ergonomicznym
trzpieniem
• Zgodne z I-spec
• Masa: 196 g

XTR BR-M985 Zacisk hydraulicznego
hamulca tarczowego
• Zaprojektowana do jazdy terenowej
• Okładzina hamulcowa Ice-Tec: Żywica F01A, metal F03C:
duża aluminiowa płyta tylna w celu redukcji temperatury
• Duży tłok ceramiczny: lekki, o dużej sztywności i
izolacyjności cieplnej
• Jednokierunkowe odpowietrzanie
• Mocowanie przewodu minimalizujące jego zagięcie
• Masa: 220 g

XTR PD-M985 SPD pedał
• Szeroka platforma pedału
• Szersze rozmieszczenie łożysk, zapewniające zwiększoną
sztywność
• Zwiększona stabilność i kontrola nawet bez wpinania
• Zabezpieczony mechanizm wiązania
• Owalna obudowa korpusu osi zapewnia płynny przepływ
błota i brudu
• Węższa oś zwiększa wolną przestrzeń między wiązaniami
• Wytrzymałe kły zapewniają łagodne wpinanie i wypinanie
• Regulowane naprężenie wpięcia i wypinania
• Mocna, trwała oś chromomolibdenowa dokręcana 8 mm
kluczem sześciokątnym
• Masa: 379 g

XTR FC-M980 HOLLOWTECH ll
Dwurzędowy Mechanizm
•
•
•
•
•
•
•

Opcja 2x10 biegów zainspirowana wyścigami
Technologia DUAL SPIKE
Zęby tarczy zaprojektowane specjalnie dla łańcucha HG-X
FC-M980: 38-26T
Długość ramienia: 170 mm, 175 mm
Waga: FC-M980 755 g (175 mm)
Zestaw dedykowanych misek suportu: SM-BB90-A

XTR WH-M985 Koła
Koła XC cechują się najlepszym stosunkiem
wagi do sztywności
• Super lekkie bezdętkowe obręcze Scandium 19C
• Oś aluminiowa 14 mm z QR
• System CENTER LOCK pozwala zamocować tarczę do piasty
szybko i skutecznie
• Hybrydowa baza łożyska dla uzyskania lekkości i
wytrzymałości
• Łożyska stożkowe z podwójną uszczelką kontaktową
wysokiej jakości
• Kompatybilne z systemami bezdętkowymi i drutówkami
• Szybko załączająca się tytanowa główka piasty (36/360)
• Waga: 679 g (WH-M985-F), 679 g, 807 g (WH-M985-R)

WH-M985-F15
Oś E-thru 15 mm

28 Shimano Bikegear 2012

WH-M985-F15

