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Kľuky BMX 34R BSD dural 175 mm na
4-hran, farby coffee a
stredové zloženie A22 - americký typ

Sada je určená pre bicykle BMX, ktoré majú
bezzávitovú stredovú mufnu s vnútorným
priemerom 51,3 mm a šírku mufny 68 mm.

BSD - Both Side Drive - možnosť pripevnenia
prevodníka na pravú aj ľavú kľuku - unášač na
oboch kľukách.

Sada obsahuje:
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- 2 ks duralové kľuky dĺžky 175 mm s osadením na 4-hran, závit pre pedále 9/16" vystužený oceľovou vložkou
farba coffee, hmotnosť 716 g / pár (vrátane 2+2 ks skrutiek S3)

4 ks skrutky kľuky M8x1,25 - 22 mm / imbus 6 mm
- 1 ks stredovú osku priemeru 22 mm, dĺžky 145 mm ukončenú 4-hranom (19,0 mm), hmotnosť 254 g
- 2 ks skrutky stredovej osky M14x1- 25mm / imbus 8 mm, hmotnosť 66 g / pár
- 2 ks priemyselné ložiská 60/22 2RS - BRG (utesnené - 22/44 mm) osadené v púzdrach pre zalisovanie do

stredovej mufny, priemer lisovacieho priemeru púzdra do mufny 51,48 mm,
hmotnosť 214 g / pár

- 1 ks dištančné duralové púzdro D=26,4/22,2 mm, dĺžky 52 mm, medzi ložiská,
hmotnosť 22 g
vkladá sa medzi zalisované ložiská do stredovej mufny - zabezpečuje vzdialenosť 68 mm v mufne

- 1 ks duralová krytka pravého ložiska D=43,5/22,2 mm, hr. 3,20 mm, vkladá sa osadenou časťou od ložiska,
rovnou plochou od púzdra pod prevodník, hmotnosť 4 g

- 1 ks duralová krytka ľavého ložiska D=43,5/22,2 mm, hr. 6,1 mm, vkladá sa osadenou časťou od ložiska,
kónická časť je od kľuky, hmotnosť 10 g

- 1 ks oceľové osadené púzdro pod prevodník, D=23,7/22,1 mm, hmotnosť 8 g
- 2 ks vymedzovacie montážne podložky D=22,02/30,2 mm, hr. 1,5 mm, počet podložiek použiť podľa potreby,

viď. nastavenie vzdialenosti kľúk od zadnej vidlice - hodnota "V", hmotnosť 16 g / 4 ks
- 1 ks skrutka prevodníka M10x1,5 - 18 mm / imbus 6 mm, do unášača kľuky,

hmotnosť 12 g
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