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Przerzutka tył Shimano RDTY300 hak 6/7 biegów
Cena

45,00 zł

Numer katalogowy

ERDTY300B

Kod EAN

4524667393641

Producent

Shimano

Opis produktu
Przerzutka tył Shimano RD-TY300 hak 6/7 biegów

SHIMANO RD-TY300 to nowy model ekonomicznej przerzutki tył do zastosowania
z wolnobiegami i kasetami 6 i 7 biegowymi, który zastąpił produkowany wcześniej
model RD-TX35. Przeznaczona do montażu w amatorskich rowerach różnego
typu. Wersja ze zintegrowanym hakiem, przystosowana do połączenia z ramami
posiadającymi poziome haki bez oczka z gwintem.

mocowanie do ramy hakiem b?d?cym cz??ci? przerzutki do osi ko?a ( pod nakr?tk?, lub zacisk)
zakres obs?ugiwanych z?batek max: 11-28T
obs?uga 3 biegowych mechaizmów korbowych

kompatybilne z manetkami shimano z indeksacj? i bez indeksacji

do wolnobiegów i kaset 6 i 7 biegowych,

regulacja napr??enia linki
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d?ugi wózek

waga realna oko?o 312gram

wymienne kó?eczka

stalowy wózek

wspó?gra z manetkami shimano ( zarówno z indeksaj? lub bez)

Zamienno?? i kompatybilno?? przerzutek z manetkami:
Wszystkie tylne przerzutki Shimano przeznaczone odpowiednio do nap?dów 6,7,8 lub 9 biegowych bez
wzgl?du na sugerowan? dyscyplin? do jakiej zosta?y stworzone, dzia?aj? w systemie prze?o?enia linki
2:1 i takie samo prze?o?enie maj? wszystkie manetki 6-9 biegowe. Co za tym idzie mo?na je swobodnie
ze sob? zamienia? o ile tylko pozosta?e parametry s? odpowiednie. I tak dla przyk?adu 9 biegow?
przerzutk? szosow? Sora z krótkim wózkiem mo?na zamiennie zamontowa? w rowerze zjazdowym,
zamiast 9-biegowego Sainta RD-M810 i po??czy? np.z manetk? Altus SL-M2000, a turystycz?
przerzutk? Acera RD-T3000 , mo?emy za?o?y? do roweru górskiego zamiast wersji MTB RD-M3000 i
po??czy? ze star? manetk? Deore SL-M510. Oczywi?cie wspomniane w przyk?adzie modele ró?ni? si?
innymi parametrami, jak waga, wytrzyma?o??, funkcjonalno?? itd. ale je?li chodzi o sam? zmian?
biegów to s? ze sob? kompatybilne i zamienne.

Pojemno?? przerzutki
Pojemno?? tylnej przerzutki to parametr podawany przez producentów przerzutek. Dzi?ki niemu
wiemy, czy dana wersja przerzutki b?dzie wspó?pracowa? z wybranym zestawem kaseta + korba. Jest to
o tyle istotne, ?e ?le dobrana wersja przerzutki (d?ugo?? wózka) mo?e w skrajnym przypadku
doprowadzi? do uszkodzenia przerzutki, haka i ?a?cucha.
Zanim dobierzemy odpowiedni? d?ugo?? wózka w przerzutce, który to odpowiada za pojemno??
przerzutki, nale?y obliczy? tak? pojemno?? z prostego wzoru:
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Od najwi?kszej tarczy korby odejmujemy ilo?? z?bów na najmniejszej tarczy, a nast?pnie robimy
tak samo z kaset?. Oba otrzymane wyniki sumujemy i mamy wyliczon? pojemno?? przerzutki ty?.
Dla przyk?adu: korba 46/36/24 ( 46-24=22) i kaseta 11-30 (30-11=19), a wi?c sumujemy wyniki
22+19=41 . Z tego przyk?adu wynika ?e potrzebujemy przerzutk? która ma pojemno?? minimum 41.

ps. Bez wzgl?du na ilo?? prze?o?e?, zawsze liczymy skrajne ró?nice z?batek. I tak dla korby
jednobiegowej wynik zawsze b?dzie zero, bo najmniejsza i najwi?ksza tarcza to zawsze ta sama:)
ps2. Przerzutki cz?sto wyst?puj? z wózkami o ró?nych d?ugo?ciach: SS ( krótki), GS ( ?redni), SGS (
d?ugi), po to by dopasowa? w?a?ciwy model do posiadanej korby i kasety.
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