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Hamulec tarczowy SHIMANO
ALTUS BR-M315 adap. PROMO
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępna mała ilość

Numer katalogowy

139782

Opis produktu

Hamulec tarczowy SHIMANO ALTUS BR-M315 + adapter PROMO

Kilka sztuk w super atrakcyjnej promocyjnej cenie.

Tani, hydrauliczny hamulec tarczowy SHIMANO ALTUS BRM315 przeznaczony do montażu na przednie koło , ale dzięki
długiemu przewodowi może zostać zamontowany również na tył. Model w zestawie z adapterem IS/PM.
Idealny Do jazdy turystycznej i lekkiego amatorskiego MTB.

lewa klamka BL-M315 w kolorze czarnym ( długość na 2 pełne palce - zdjęcia towaru realne)
standardowa obejma kierownicy o średnicy 22,2mm
okładziny żywiczne SHIMANO B01S
przewód o długości 1700mm ( SM-BH59-JK ) ( Uwaga, przewód jest bardzo długi, więc zacisk z
przewodem można stosować również na tył. Przewód jest zakończony oliwką)
w przypadku chęci skrócenia przewodu niezbędne jest dokupienie 1sztuki oliwki (koszt około
6zł)
baryłka znajduje się w zestawie i jest już wsunięta do klamki hamulcowej ( wystarczy wsunąć
przewód i dokręcić) , lub dociąć przewód do oczekiwanej długości, nabić nową oliwkę i
następnie wsunąć do klamki i skręcić śrubą w klamce.
zacisk koloru czarnego BR-M315
waga realna bez adaptera około 310 gram ( z tego klamka 137 gram, a przewód z zaciskiem i
klockami oraz adapterem 220 gram)
montaż w standardzie PM z tarczami o średnicy160mm (lub adapterami pod większe tarcze lub
w standardzie IS)
w zestawie adapter IS/PM do montażu tarczy 180mm na przód ( lub zamiennie 160mm na tył)
zestaw nie zawiera tarczy. Do nabycia oddzielnie .
zestaw zawiera dodatkowo dwie śruby do montażu zacisku oraz dwie śruby do montażu
adaptera
hamulec jest wypełniony płynem hamulcowym, ale klamka nie jest połączona z przewodem ( jak
na zdjęciach)
hamulce Shimano to dobra jakość w niskiej cenie
cena za zestaw na jedno koło
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We wszystkich hamulcach hydraulicznych Shimano stosowany jest mineralny płyn hamulcowy
Standard mocowania zacisku PM ( Post Mount) to połączenie zacisku hamulca, który ma dwa przelotowe otwory, wraz
z ramą lub widelcem, który ma dwa gwintowane otwory. Przekładamy śruby przez otwory w zacisku i wkręcamy w
otwory widelca lub ramy, ustawiamy zacisk (okładziny) równolegle do tarczy, dokręcamy i gotowe.
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