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Blahopřejeme vám k nákupu zapletených kol crankbrothers!

UPOZORNĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ KOL SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
Jízda na kole je obecně nebezpečnou aktivitou. Než se dáte do montáže zapletených kol, přečtěte si řádně tento návod. Nebudete-li návod dodržovat a nebudete-li dbát bezpečnostních 
upozornění týkajících se montáže a používání zapletených kol crankbrothers, riskujete zranění nebo i smrt.

Správný způsob používání
Zapletená kola crankbrothers jsou určena pro konkrétní typ jízdy v horském terénu. Používání těchto výrobků 
k jiným účelům než k určeným může vést k zániku nároku na záruku. Nesprávným používáním se také může 
výrazně snížit životnost výrobku. Záruka se na kola crankbrothers nevztahuje, pokud by se tato kola použila na 
tandemových jízdních kolech nebo na silničních jízdních kolech
Dobře si prosím rozmyslete, který model zapletených kol si pro váš styl jízdy vyberete. Pokud 
budete zapletená kola používat nesprávným způsobem, může dojít k nehodě, k vážnému 
zranění, nebo i ke smrti. Obecné pravidlo je, že pokud vážíte přes 200 lbs (90 kg), nebo 
pokud jezdíte mimořádně tvrdě nebo agresivně, měli byste si vybrat zapletená kola, která 
snesou více, než by se očekávalo od původně zamýšleného způsobu jízdy. Přiřazení 
jednotlivých modelů podle druhu použití je vidět v tabulce vpravo.

Počáteční nastavení
Kola crankbrothers je možno namontovat do většiny rámů a vidlic. Před instalací si ujasněte, jakou konfiguraci 
koncovky náboje budete potřebovat; musí pasovat k rámu a k vidlici. Pokud si nejste jisti, obraťte se na vašeho 
prodejce, příp. na výrobce rámu a vidlice.
Prosíme, podívejte se na zadní stranu tohoto listu; jsou tam následující grafy a diagramy:
Kompatibilita koncovek nábojů a jejich montáž
Instalace brzdových kotoučů
Instalace kazety
Instalace pláště

Prohlídka před jízdou
Před každou jízdou překontrolujte, zda na kole nejsou známky opotřebení nebo poškození. Důkladná prohlídka 
je nutná, jde o vaši bezpečnost.
Zkontrolujte stěny ráfku a patky pro uchycení drátů, zda na nich nejsou náznaky promáčknutí nebo prasklinek. 
Pokud jsou v ráfku promáčkliny, plášť nebo duše nedosednou dobře, svírají se, a tím rychleji z nich může 
unikat vzduch. Plášť může i zcela vyklouznout
Zkontrolujte, zda některé dráty nejsou uvolněné, ztracené nebo poškozené.
Zkontrolujte, zda na náboji a na koncovce náboje nejsou stopy poškození a zda všechno správně dosedá a je 
dotažené.
Zkontrolujte, zda jsou brzdové kotouče správně nainstalovány
Zkontrolujte, zda jsou pláště řádně nasazeny, zda jsou řádně napumpované a zda je jejich vzorek ještě dobrý
Nejezděte na poškozených kolech. Pokud se na kole objeví jakékoli praskliny, deformace, známky napětí, 
únavy nebo opotřebení, musí je kvalifikovaný mechanik hned opravit nebo vyměnit.

Cyklisté vážící více než 200 lbs (90 kg) musí kontrole věnovat větší pozornost, neboť jejich kola jsou při 
jízdě více namáhána.
Pravidelná údržba
V pravidelných intervalech je potřeba provádět údržbu zapletených kol, tím se zajistí jejich dlouhá životnost 
a bezpečnost při jízdě. K tomu patří vycentrování kola, vyrovnání promáčklin a čištění a mazání dílů 
volnoběžného náboje. Zanedbáváním údržby, používáním násilí, neodborným zacházením a případnou 
nehodou se životnost kola značně snižuje.
Na zadní straně tohoto návodu jsou uvedeny informace ohledně běžné údržby.
Udržujte rychloupínák nebo pevné osy čisté
Aby se zabránilo vážným zraněním, vždy se ujistěte, že na vašem kole je prováděna pravidelná údržba a že 
všechny součásti jsou řádně nainstalovány a seřízeny.
K čištění kola crankbrothers používejte jemné čističe jako je voda, dále čističe které nejsou na bázi čpavku, 
nebo speciální čisticí prostředky určené pro čištění jízdních kol. Nepoužívejte vodu pod tlakem, protože by 
se mohla dostat přes těsnění do náboje a tam natrvalo poškodit ložiska. 
Pro správnou funkci zapletených kol a pro vaši bezpečnost je důležité, aby dráty byly správně napnuty. 
Nesmí být napnuty ani moc ani málo. Výměna drátů a niplů a centrování kol vyžaduje použití speciálních 
nástrojů a zkušenosti. Pokud tyto nástroje a zkušenosti nemáte, doporučujeme vám, abyste kolo dali do 
servisu k vašemu místnímu prodejci crankbrothers. Pokud chcete vědět, jak mají být dráty správně napnuté, 
napište si o tyto informace na adresu info@progresscycle.cz.
Nikdy se nesnažte ohnuté niply narovnávat. Náhradní díly ke kolům crankbrothers můžete získat buď přímo 
u prodejců crankbrothers, nebo jejich prostřednictvím. Používejte jen originální díly crankbrothers. Více 
informací můžete získat na adrese info@progresscycle.cz.
Záruka 
Na zapletená kola se vztahuje záruka na výrobní vady dva roky od data zakoupení. Firma Progress Cycle
podle vlastního uvážení vadné díly buď opraví nebo nahradí. Tato záruka se nevztahuje na škody 
způsobené chybou cyklisty, nesprávným používáním nebo modifikací. 
Pro nárokování záruky je nutný doklad o zaplacení. Záruku uplatňujte u svého prodejce zapletených kol 
Crankbrothers. Tato zapletená kola se smí používat pouze s kotoučovými brzdami. Nesmí se používat s 
ráfkovými brzdami. Použijte kompatibilní kotouč, šrouby kotouče a třmenový systém.
Progress Cycle, a.s., Logistic Park Tulipán 1371, 253 01 Hostivice - Palouky, Czech Republic 
telefon: +420 241771181, e-mail: info@progresscycle.cz, www.progresscycle.cz

Popisy součástí

ráfek

patka pro uchycení drátu

patka ráfku

kanálek ráfku

váleček

nipl

podložka niplu
drát

koncovka náboje na levé straně
ložiska náboje
rohatka
osa

Náboj

distanční podložka 
ořechuzápadka

pružina západky
ložiska ořechu

koncovka náboje na straně kazety

Ořech

koncovka náboje na levé straně

těsnění

ložiska náboje

rohatka
osa náboje

ořech

tělo náboje

distanční podložka

západka
pružina západky

ložiska ořechu

koncovky náboje na pravé straně

distanční podložka

modelová řada 1 a 2

modelová řada 3 a 11
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maximální přípustný tlak

výměna zadní koncovky montáž brzdového kotouče

výměna přední koncovky

montáž kazety

montáž pláště

instalace bezdušového ventilku  při montáži bezdušových plášťů se řiďte montážními návody 
výrobce pneumatik a výrobce utěsňovacího tmelu. Kola 
crankbrothers úrovně 2, 3 a 11 nevyžadují kvůli utěsnění do 
ráfku žádnou další pásku. Více informací najdete na našich 
webových stránkách www.crankbrothers.com.

Údržba ořechu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

výměna drátu

kompatibilita s plášti

Cobalt

Iodine/ Opium

1 2 3 4 5

6 7

8 9

Tabulka kompatibility plášťů

17

Loc-Tite
242

Freehub Maintenance
Mantenimiento del buje freehub / 棘輪座保養 / Warten der Freilaufnabe / Manutenção do Freehub / Manutenzione del mozzo / Entretien de la roue libre

1 2 3 4 5

6

8 9

7

17

1. Rimuovere il raggio rotto dal nipple. 
2. Sfilare il raggio opposto della coppia. 
3. Allineare il raggio lungo il cerchio. 
4. Spingere il raggio danneggiato fuori dal pin.
5. Fare passare il nuovo raggio attraverso il pin. 
6. Ruotare i raggi verso il mozzo.
7 +8. Infilare i raggi nei nipples.

1. 把斷裂鋼絲的另一邊旋出鋁頭 
2. 鬆開對拉另一邊的鋼絲
3. 轉動鋼絲朝向輪圈方向
4. 把斷裂的鋼絲推出插梢
5. 把新的鋼絲穿過插梢
6. 轉動鋼絲朝向花鼓方向
7/8. 把鋼絲鎖進鋁頭 

1. Remove the broken spoke from the nipple.  
2. Unthread the opposite spoke of the pair.  
3. Rotate the spoke toward the rim.  
4. Push the damaged spoke out of the pin.

1. Quitar el radio roto de la cabecilla.
2. Desenroscar el radio opuesto de la pareja.
3. Girar el radio hacia la llanta.
4. Sacar el radio dañado del pin de la llanta.
5. Introducir el nuevo radio por el pin de la llanta.
6. Rotar los radios hacia el buje.
7+8. Enroscar los radios en las cabecillas.

1.Enlevez le rayon cassé de la tête de rayon. 
2. Dévissez le rayon opposé. 
3.Tournez le rayon parallèlement à la jante. 
4. Enlevez le rayon endommagé du cylindre. 
5.Insérez le nouveau rayon dans le cylindre. 
6.Tournez les rayons perpendiculairement au moyeu. 
7+8. Vissez les rayons aux têtes de rayon.

1. Entfernen Sie die beschädigte Speiche vom Speichennippel.  
2. Lösen Sie die zweite Speiche des Paares.  
3. Drehen Sie die Speiche zur Felge.  
4. Drücken Sie die beschädigte Speiche aus dem Pin.  
5. Führen Sie eine neue Speiche durch den Pin.  
6. Drehen Sie die Speichen zur Nabe.  
7+8. Ziehen Sie die Nippel auf den Speichen fest.

1. Retire o raio quebrado do nipple.  
2. Desaperte o raio oposto do par. 
3. Gire o raio em direção à borda.  
4. Empurre o raio danificado para fora do pino. 
5. Insira um novo raio através do pino. 
6. Gire os raios em direção ao centro. 
7+8. Rosqueie os raios nos nipples.

Spoke Replacement
Sustitución de un radio / 輻條更換 / Auswechseln von Speichen / Substituição do raio / Sostituzione dei raggi
Remplacement des rayons

2

1

3

4

8

7

6

5

0
3.23mm

0
3.23mm

5. Insert new spoke through the pin.
6. Rotate spokes toward the hub.
7 & 8. Thread spokes into nipples.

Cartridge Bearing
Rolamento de cartucho / 滾珠軸承 / Industrielager / Rodamiento / Cuscinetto a cartuccia / Roulement à boîtier

Spokes
Radio / 輻條 / Speiche / Raio / Raggio / Rayon

Accessories
Accesorios / 飾品 / Zubehör / Acessórios / Accessori / Accessoires

Model

Cobalt 1: 29”, 27.5“ (21mm)

Cobalt 2, 3, 11: 29”, 27.5” (23mm)

Iodine 2, 3: 29“, 27.5” (28mm)

1.9”
48.5mm

2.0”
51mm

2.1”
53.5mm

2.2”
56mm

2.3”
58.5mm

2.4”
61mm

2.5”
63.5mm

2.6”
66mm

   For Tubless tire set up, please refer to Tire or Sealant manufacturer instructions. Crankbrothers wheels, levels 2, 3, and 11, do 
not require the use of rimstrips to properly seal. For more information, please visit our website at www.crankbrothers.com.

   Para instalación de Tubeless consultar especificaciones de fabricante de neumáticos y sellantes. Los modelos Crankbrothers 
nivel 2, 3 y 11 no requieren de cintas de llanta para un correcto sellado. Para mas información por favor consulta nuestra web 
www.crankbothers.com.

   Pour l’installation du pneu tubeless, veuillez vous réferer aux instructions fournies par le fabricant du pneu ou du liquide 
préventif. Les roues Crank brother niveau 2,3et 11 n’ont pas besoin de fonds de jante pour être hermétique. Visitez notre site 
internet à cette adresse www.crankbrothers.com.

   Bei der Verwendung von Tubeless-Reifen halten Sie sich an die Montageanweisungen des Reifen- oder Dichtmittelherstellers. 
Crankbrothers Laufräder der Level 2, 3 und 11 benötigen kein zusätzliches Felgenband für eine korrekte Abdichtung. Weitere 
Informationen finden Sie auf www.crankbrothers.com.

   Para pneus Tubeless, por favor consulte as instruções do pneu ou do fabricante do selante. Rodas CrankBrothers, níveis 2, 3 e 
11, não exigem o uso de fitas para selar corretamente. Para mais informações, por favor visite nosso site www.crankbroth-
ers.com.

   Per il montaggio del tubeless, consultare il venditore dei pneumatici o le istruzioni del produttore del sigillante. Le Ruote 
CrankBrothers, livelli 2, 3, e 11, non richiedono l'uso di flap (copri nipples) per sigillare correttamente. Per ulteriori informazioni, si 
prega di visitare il nostro sito www.crankbrothers . com.

   關於無內胎的設定 請參考輪胎 或是 密封膠製造商說明書 Crankbrothers的 2, 3, 11等級的輪圈 不需要使用襯帶做密封 更多
資訊請參考網站www.crankbrothers.com

Tire Installation
Instalación del neumático // 輪胎組裝 // Installation des Schlauchs // Instalação do pneu // Installazione della copertura // Installation du pneu

Tire Compatibility Chart
Tabla de neumáticos compatibles / 輪胎相容表 / Reifen-Kompatibilitätstabelle / Tabela de compatibilidade de pneu / Tabella di compatibilità delle coperture
Tableau de compatibilité des pneus

1 2 3 4

Tubeless Valve Installation
Instalación de neumático sin cámara / 無內胎式輪胎組裝 / Installation von schlauchlosen Reifen / Instalação de pneu tubeless / Installazione della copertura tubeless
Installation du pneu sans chambre

T-25

6.2Nm
<6

=6

Brake Rotor Installation
Instalación del rotor del freno / 碟盤組裝 / Installieren des Bremsrotors / Instalação do rotor de travão / Installazione del rotore del freno
Installation du rotor de frein

Cassette Installation
Instalación de la cinta / 飛輪組裝 / Installation der Zahnkranzkassette / Instalação da cassete / Installazione della cassetta
Installation de la cassette

40Nm

Compatible with Front Cobalt &
Iodine hubs of all levels.

Compatible with Rear Cobalt &
Iodine hubs of all levels.

Compatible with Standard steel
freehub bodies.

Compatible with XD Driver & 3/11
level freehub bodies.

28mm15mm

7mm

30mm17mm

7mm

30mm18mm

7mm

24mm15mm

5mm

6903 Bearing 6902 Bearing 6802 Bearing183017 Bearing

Front Non-Drive side

2.2 (160)

2.2 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

2.2 (160)

2.2 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

Rear Drive side

2.2 (160)

2.2 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

2.2 (160)

2.2 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

2.5 (160)

Front Drive side

2.0 (130)

2.0 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

2.0 (130)

2.0 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

Rear Non-Drive side

2.0 (130)

2.0 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

2.0 (130)

2.0 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

2.3 (130)

Wheel Model

Cobalt 2, 27.5” 

Cobalt 3, 27.5”

Cobalt 2, 29” 

Cobalt 3, 29”

Cobalt 11, 27.5”

Cobalt 11, 29”

Iodine 2, 27.5”

Iodine 3, 27.5”

Iodine 2, 29”

Iodine 3, 29”

Spoke Length

147 mm

147 mm

166 mm

166 mm

140 mm

159 mm

147 mm

147 mm

166 mm

166mm

Spoke Sku

99148

99148

15362

15362

15273

15724

15261

15261

15362

15362

Spoke Diameter(mm)

2.0 - 1.8 - 2.0

2.0 - 1.8 - 2.0

2.0

2.0

2.0 - 1.8 - 2.0

2.0 - 1.8 - 2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Sku: 13888
135mm X 10mm Rear End Cap Kit (2 Level)

Sku: 99204
135mm X 10mm Rear End Cap Kit (3 & 11 Level)

Sku: 99162
100mm X 12mm Front End Cap & Axle Kit
Sku: 99202
9mm Quick Release Front End Cap Kit

Sku: 15538
XD Driver Feehub Body

Sku:15601
Tubless Valve

Dráty

model kol kód drátu délka drátu průměr drátu (mm) přední vpravo přední vlevo zadní vpravo zadní vlevo
Cobalt 2 27.5" 99148 147 mm 2.0 - 1.8 - 2.0 2.0 (130) 2.2 (160) 2.2 (160) 2.0 (130)

Cobalt 3 27.5" 99148 147 mm 2.0 - 1.8 - 2.0 2.0 (130) 2.2 (160) 2.2 (160) 2.0 (130)

Cobalt 2 29" 15362 166 mm 2.0 2.3 (130) 2.5 (160) 2.5 (160) 2.3 (130)

Cobalt 3 29" 15362 166 mm 2.0 2.3 (130) 2.5 (160) 2.5 (160) 2.3 (130)

Cobalt 11 27.5" 15273 140 mm 2.0 - 1.8 - 2.0 2.0 (130) 2.2 (160) 2.2 (160) 2.0 (130)

Cobalt 11 29" 15724 159 mm 2.0 - 1.8 - 2.0 2.0 (130) 2.2 (160) 2.2 (160) 2.0 (130)

Iodine 2 27.5" 15261 147 mm 2.0 2.3 (130) 2.5 (160) 2.5 (160) 2.3 (130)

Iodine 3 27.5" 15261 147 mm 2.0 2.3 (130) 2.5 (160) 2.5 (160) 2.3 (130)

Iodine 2 29" 15362 166 mm 2.0 2.3 (130) 2.5 (160) 2.5 (160) 2.3 (130)

Iodine 3 29" 15362 166 mm 2.0 2.3 (130) 2.5 (160) 2.5 (160) 2.3 (130)

Průmyslová ložiska

183017 ložisko
Kompatibilní s předním 
nábojem kol Cobalt a Iodine 
všech úrovní.

6903 ložisko
Kompatibilní se zadním 
nábojem kol Cobalt a Iodine 
všech úrovní.

6902 ložisko
Kompatibilní s ořechy  
se standardním ocelovým 
tělem.

6802 ložisko
Kompatibilní s tělem ořechů 
pro XD Driver a 3/11.
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