
S týmto systémom kľúk Ashtabula sa dnes u nás
najčastejšie stretnete už len na BMX-kách. Sú to kľuky
vyrobené z jednoho oceľového kusu, tzv. kľuky - one
piece crank.

Názov dostali podľa amerického mesta Ashtabula v
štáte Ohio, odkiaľ pochádzajú. V Amerike boli veľmi
rozšírené až do roku 1980 a používali sa nielen na
detských bicykloch. Detské bicykle mali dĺžku kľuky
141 mma dospelé 165 mm.

Z jednoho celku (one piece crank) sú obidve kľuky aj
stredová oska. Kľuky vyrobené kovaním s vysokou
pevnosťou umožňovali aj razantnú tvrdšiu jazdu, pri
ktorej dostávali kľuky viac zabrať. To bol hlavný dôvod
ich obľubenosti u detskýchbicykloch a hlavne u BMX.

Stredová mufna bicyklov s týmito kľukami je
bezzávitová, dĺžky 68 mm s vnútorným priemerom
51,308 mm (2,02").

Pravá kľuka má unášač prevodníka, ktorý je
osadený na stredovej oske. V minulosti sa týmto
spôsom upevnenia na pravú kľuku používali aj
trojprevodníkys upraveným unášačom.

Unášač prevodníka môže byť buď jednoduchý čap,
ktorý fixuje nasunutý prevodník na stredovej oske ku
kľuke. Kvalitnejšie upevnenie prevodníka ku kľuke je
pomocou skrutky. Tým je zabezpečené pevné a
nehybné spojenie kľuky a prevodníka. Závity pre
montáž kónusov a stred. misiek sú na oboch stranách
stredovej osky. Stredová oska má väčšinou
venčekové uloženie.

Americký typ - ktorý sa dnes používa u moderných
ložiskových stredov BMX je odvodený práve od týchto
kľúkAshtabula.

Dnes sa dovážajú z TW rôzne lacné modely týchto
kľúk, ktoré sú vyrobené len ako odliatky, ale nie pevné
výkovky. Ich životnosť na BMX-kách pri razantnej
jazde detí môže byť len niekoľko mesiacov. Naviac
býva problém aj s údržbou týchto stredov, hlavne s
výmenou náhradných dielov, ako sú stredové misky,
matice avenčeky.

Ak máte na BMX-ke tento americký typ stredu s
mufnou priemeru 53,4 mm a odlievanými kľukami,
doporučujeme ho vymeniť za kvalitný ložiskový stred
s Cr-Mo,alebo duralovýmikľukami.

A- oceľové Cr-Mo kľuky s osadením na tzv. tisíchran -
48 drážok / pre osku priemeru 3/4", t.j. 19,05 mm - typ
C19, so závitom pre pedále 9/16" s vystuženou
oceľovou vložkou. Tieto kľuky sú určené pre technickú
jazdu. Viď. kľuky BMX.

B - duralové kľuky s osadením na 4-hran rozmeru
19x19 mm / pre osku typuA22, so závitom pre pedále
9/16" s vystuženou oceľovou vložkou. Tieto kľuky sú
určené pre tvrdú razantnú jazdu.Viď. kľuky BMX.
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