VAIHTEISTOT. Alennettu vaihteisto (helpommin mäet ylös, mutta pienempi huippunopeus),
on saatavana kaikkiin pyöriin. Myös korotettu välityssuhde on saatavana, mutta vain 3- ja 6vaihteisiin pyöriin.
VASEN TAITTOPOLJIN: vakio-ominaisuus lähes kaikissa Bromptoneissa. Nerokas suunnittelu, tarkkuuskuulalaakerit. Voidaan käyttää polkimen molempia puolia tavalliseen tapaan, ja
kuitenkin sen voi taittaa yhdellä otteella, jonka jälkeen ulkonemaksi jää vain 20 mm. Saatavana myös kevyempi versio, jossa on titaaniakseli.
LIKASUOJAT: Täydellinen likasuojasarja, mukana kiinnitystangot (ruostumatonta terästä),
roiskeläpät ja kiinnitystarvikkeet saatavana jälkiasennusta varten pyöriin, joissa ei ole likasuojia. Saatavana myös titaanisin kiinnitystangoin.
PUMPPU: korkeapainepumppu, jos peukalolla lukittava suukappale, valmistanut Zefal erikoisesti Bromptonia varten. Mukana kaikissa pyörissä, erikoiskeveitä pyöriä lukuun ottamatta,
voidaan haluttaessa aina pitää mukana pyörän runkoon kiinnitettynä.
VARARENKAAT. Korkealaatuiset renkaamme, verrattuna tavanomaisiin maantierenkaisiin,
tekevät merkittävä eron pyörän suorituskykyyn: ne ovat kalliimpia, mutta hyvin hintansa arvoisia. Olipa miten tahansa, älä käytä kuluneita renkaita: pienipyöräisessä polkupyörässä hyvä
rengas on perusedellytys, ja tietyt halvat renkaat voivat täydellisesti pilata ilon tekemällä ajamisesta raskaan. Bromptoniin saatavat renkaat ovat:





Brompton HP –vakiorengas, ”keltainen”, kestävä, kevyt ja
poikkeuksellisen herkkä ajaa, korkeapainerengas.
Brompton HP Kevlar, ”vihreä”, kuten yllä, mutta Kevlarvyö sisällä, vähentämässä puhkeamisvaaraa.
Schwalbe Marathon, myös Kevlar-vahvistettu, ei aivan
yhtä herkkä ajaa kuin edelliset, mutta syvempi kulutuspinta ja parempi tartunta.
Schwalbe Kojak, nopea, erittäin kevyt, kapea rengas
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Kew Bridge Distribution Centre, Lionel Road, Brentford, Middlesex TW8 9QR, England
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BROMPTON-TAITTOPYÖRÄ - OMISTAJAN KÄSIKIRJA
JOHDANTO:
Ennen kuin lähdet ajamaan Bromptonilla, suosittelemme, että luet kohdat turvallisuus ja taittaminen. Sinun tulisi myös olla tietoinen siitä, että on tärkeää pitää renkaissa riittävän korkea
paine: pehmeät renkaat vaativat ajettaessa paljon enemmän voimaa (mikä vie pois ajamisen
ilon), kuluvat nopeasti ja myös tekevät pyörän käsittelyn hankalammaksi. Emme voi tähdentää
liikaa sitä, että renkaissa tulee olla riittävä paine.
Jos aiot tehdä säätöjä tai huoltotöitä itse, lue ensin vastaavat kohdat tästä käsikirjasta, sillä on
helppo tehdä asiat väärin, vaikeuttaa pyörän taittamista tai vahingoittaa pyörää. Jos viet pyörän huoltotöitä varten kauppiaalle tai huoltoliikkeeseen, käytä mieluiten paikkaa, joka on tehtaan tai maahantuojan suosittelema.
Sarja- ja runkonumerot: Sarjanumero on tarrassa päärungossa, sen putken takapuolella, johon satulaputki työntyy. Rungon numero on stanssattu päärunkoon takarungon nivelen etupuolella olevaan levyyn. On hyvä kirjoittaa molemmat numerot muistiin. My Brompton. Tähän
kohtaan Bromptonin www-sivuilla pyörien omistajat voivat tallentaa pyöriensä yksityiskohdat,
niin että heihin voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä. Suosittelemme pyörien rekisteröimistä kaikille uusille ja aikaisemmille omistajille. Tiedot säilyvät Bromptonin tietokannassa eikä niitä
luovuteta kolmannelle osapuolelle.

SISÄLLYSLUETTELO
Luku A Turvallisuus

sivu 2

Luku B Pyörän taittaminen

sivu 3

Luku C Käyttö (renkaat, vaihteet, matkatavara, valot jne.)

sivu 8

Luku D Satulan asento

sivu 11

Luku E Ohjaustangon ja käsivipujen asento

sivu 12

Luku F Ajoon liittyvät säädöt ja tarkistukset

sivu 13

Luku G Pyörät, irrottaminen ja kiinnittäminen

sivu 20

Luku H Muita taittamiseen vaikuttavia seikkoja
(etukoukku, ohjaustangon pidike, alalukituksen levy, vaijerit)

sivu 23

Luku J Voitelu ja voitelukaavio

sivu 26

Luku K Vaihdettavat osat

sivu 28

Luku L Vaihto-osien tiedot

sivu 29

Luku M Valinnais-ja lisävarusteet

sivu 30

LUKU A: TURVALLISUUS

LUKU B: KOKOON JA AJOKUNTOON TAITTAMINEN

1. Ennen ajoon lähtöä tarkista, että satulaputken lukitusvipu on kunnolla kiristetty ja että taittosaranojen lukituskappaleet ovat kunnolla paikoillaan, ja niiden vivut on käännetty tiukkaan
(katso kohta D, satulan korkeus).

Jos joku ei ole näyttänyt sinulle Bromptonin käyttöä, lue tämä kohta ennen kuin yrität taittaa
pyörää ajokuntoon tai kokoon. Niille, jotka jo tuntevat Bromptonin, kappale 3 sisältää hyödyllisiä vihjeitä. Seiso pyörän vasemmalla puolella aloittaessasi taittamisen.

2. Brompton on suunniteltu a) 110 kg:n maksimikuormille, ja b) käytettäväksi hyväpintaisilla
teillä ja ajoväylillä. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi maastopyöränä eikä ylisuurilla kuormilla: runko voi kuormittua liikaa, eivätkä renkaat ja pyörät sovellu sellaiseen käyttöön. Kun ajat
hiekkatiellä tai viistosti uran tai kohouman yli, pienten pyörien tartunta heikkenee. Ole varova inen, erikoisesti pintojen ollessa märkiä. Märkä metallipinta on erittäin liukas.

Osa 1: TAITTAMISJÄRJESTYS - LYHYT OPASTUS

3. Taittaessasi pyörää kokoon ja ajokuntoon älä pane käsiäsi paikkoihin, joissa ne voivat joutua puristuksiin.
4. Pyörän kantaminen: vaikka onkin vähemmän kriittistä, onko pyörä oikein taitettu kokoon
kuin ajokuntoon, ja muista, että mikäli kokoon taittamisen lukitus ei ole oikein tehty, pyörän
äkillinen avautuminen, esimerkiksi portaissa tai nostaessasi sitä matkatavarahyllyltä, saattaa
aiheuttaa vahinkoa.

a) AJOKUNTOON TAITTAMINEN:
Vaihe 1: nosta satula ja ohjaustanko ja (mikäli pyörässä on taittopoljin) oikaise taittopoljin:
nämä vaiheet voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa, mutta ne on tehtävä ennen siirtymistä vaiheeseen 2.
Vaihe 2: käännä etupyörä eteen. Brompton on nyt "pysäköitynä" ja valmiina käyttöön.
b) KOKOON TAITTAMINEN:
Aina "pysäköi" pyörä ennen kokoon taittamista heilauttamalla takapyörä alle:

5. Älä käytä S-mallisessa pyörässä mitään muuta laukkua kuin S-laukkua. Muut laukut ovat
korkeampia ja haittaavat ohjaamista. Samasta syystä älä täytä P-mallisessa pyörässä laukkuja liian täyteen.

Vaihe 1: etupyörä (oikea poljin tulee siirtää sitä ennen takaviistoon asentoon).

6. Kun ajat P-mallisella pyörällä, muista, että kun kätesi ovat alemmilla kädensijoilla, et voi
käyttää jarruja. Ole varovainen, kun vaihdat käsien paikkaa.

Vaihe 2: ohjaustanko, satula ja taittopoljin (mikäli sellainen on): nämä voidaan jälleen hoitaa missä järjestyksessä tahansa, kunhan etupyörä on taitettu taakse ja lukittu etuakselin vieressä olevalla koukulla takarunkoon.

7. Älä yritä muuttaa ohjaustangon runkoputken korkeutta siinä kohdassa, missä runkoputki
menee etuhaarukkaan.

Osa 2: MUISTETTAVIA KOHTIA

8. VAROITUS. Monet pyörän osista ovat kovalla kuormituksella, ja kun pyörällä on ajettu paljon, suurilla kuormilla tai kovaa, joku osista saattaa tulla tiensä päähän. Erikoisesti tämä koskee alumiiniosia, joilla on rajallinen kesto. Vika voi aiheuttaa ajajan loukkaantumisen, joten
katso luvusta K kohtaa pyörän alumiiniosien vaihtamisesta. Sinun tulee myös tarkkailla muita
rasituksen alaisia osia ja varmistaa, että niissä ei ole merkkejä vioittumisesta, syöpymisestä
tai säröilystä, ja vaihtaa osat tarvittaessa.

1. Alas laskettu satulaputki lukitsee kokoon taitetun pyörän paketiksi: se työntyy ulos keskirungosta ja siten estää takarungon pyörähtämisen. ÄLÄ sen vuoksi yritä pysäköidä tai lähteä
pysäköintiasennosta, jos satulaputki vähänkään työntyy rungon lävitse. ÄLÄ myöskään yritä
nostaa etupyörää irti takarungosta tai panna sitä rungon viereen, jos satula on alas laskettuna,
sillä molempien tekemiseksi on tarpeen, että takarunko hieman kääntyy saranassaan päärunkoon nähden. Muista myös, että jos nostat pyörää sen ollessa taitettuna, paketti voi avautua,
ellei satulaputki ole täysin alas laskettuna.

9. Englannissa vasen jarrukahva vaikuttaa takapyörään ja oikea
etupyörään. USA:ssa on päinvastoin. Muissa maissa tarkasta mahdollinen paikallinen lainsäätö.

2. Voit kantaa kokoon taitettua pyörää runkoputkesta. Hyödyllinen vaihtoehto on tarttua satulan etuosaan. Jos teet näin, avaa satulaputken lukitus ja käännä satulan kärkeä paremman
painopisteen saavuttamiseksi hieman oikealle.

10. Muita turvallisen ajon suosituksia:
- tarkasta jarrut, renkaat, ohjaus ja vanteet säännöllisesti
- pidä jarrut ja vaihteet oikein säädettyinä sekä vaijerit hyvässä
kunnossa
- muista, että jarrujen pito voi heiketä sateella.
- tarkista, että kaikki salvat ovat hyvin kiinni
- lue kansalliset liikennemääräykset ja noudata niitä
- käytä etu- ja takavaloja, kun ajat pimeällä
- käytä pyöräilykypärää

3. Polkimien varsien pyörittäminen, jotta saisit oikean polkimen pois tieltä pyörän ollessa pysäköitynä: kaikkien pyörien polkimia voit pyörittää taaksepäin, mutta jos pyörässä on likasuojat, voit pyörittää polkimia myös eteenpäin. Huomaa, että:
a) Vasen poljin ei saa olla taitettuna, kun pyörität polkimien varsia, sillä se saattaa osua takarungon osiin ja naarmuttaa niitä;
b) jos pyörität polkimia taaksepäin, erikoisesti suurimman vaihteen ollessa päällä, polkimien
kääntäminen nopeasti taaksepäin voi aiheuttaa ketjun löystymisen tai putoamisen hammasrattaalta. Sen välttämiseksi, jätä keskimmäinen vaihde päälle, kun alat taittaa pyörää kokoon, tai,
mikäli mahdollista, pyöritä polkimia eteenpäin.

2

3

Osa 3: PYÖRÄN TAITTAMINEN: YKSITYISKOHTAINEN OHJE
Jos et ole nähnyt, miten Brompton taitetaan, saatat tämän kappaleen lukemalla saada sen
vaikutelman, että tehtävä on vaikea: kuitenkin se vaatii vain vähän harjoittelua ja muutamia
helppoja otteita.
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AJOKUNTOON TAITTAMINEN, vaihe 2, kuvat FS4 & FS5
ÄLÄ yritä taittaa etupyörää, jos joko satula
on alhaalla tai ohjaustanko on käännettynä.

AJOKUNTOON TAITTAMINEN, vaihe 1- Satula & ohjaustanko (ja taittopoljin):
Etupyörän taittaminen tarvitsee vain pienen liikkeen, kuten alla on selostettu.
Ymmärtämistä helpottaa, kun tietää, mistä
on kyse. Etupyörää/haarukkaa pitää paikallaan koukku, H, joka menee yli takarungon putken, CHS. Koukun irrottamiseksi koko pyörää on kallistettava hieman
taaksepäin alla olevaan takarunkoon
nähden, niin että koukku nousee putkesta, kuva FS4.
Tartu vasemmalla kädellä ohjaustangon
vasempaan kädensijaan, oikealla kädellä
ohjaustangon alapuolella olevaan tukiputkeen (peukalo ylöspäin), juuri saranan
yläpuolelta, ja samalla kun nostamalla
kallistat pyörää hieman taaksepäin, siirrä etupyörä eteenpäin. Huomaa, että etupyörää ei
käännetä ympäri, vaan se näyttää koko ajan eteenpäin ja lopussa hieman vasemmalle, kuva
FS5. Kuten huomaat, ohjaustanko pysyy koko kääntämisen aikana suunnilleen samassa
asennossa, ja ainoastaan rungon paksu vaakasuora putki tekee puoliympyrän muotoisen liikkeen saranatapin ympäri.

Satula, kuva FS1. Avaa satulan lukitusvipu,
QR, joka on satulan alla (käännä sitä ulospäin
ja taaksepäin). Tartu satulaan sen takaosasta
ja pane toinen kätesi runkoputken päälle, lähelle M-kohtaa. Vedä satulaputki halutulle korkeudelle tai ylimpään asentoonsa, käännä satula suoraan eteenpäin, ja käännä vipu QR
eteenpäin, rungon suuntaiseksi. Jotta satulaputki liukuisi hyvin ylös- ja alaspäin, liikuta sitä
putken suuntaisesti. Jos tarvitset suuremman
kuin normaalin satulakorkeuden, katso luku D.

Ohjaustanko, kuva FS2. Ohjaustankoa pitää
taitettuna paikallaan ohjaustangon tappi,
HBNIP, kun se on painettuna ohjaustangon pidikkeeseen, HBC. Ohjaustangon irrottamiseksi
vedä sitä ulospäin ja eteenpäin ja heilauta se
etukautta ylös. Kun lukitset sen, varmista, että
saranan lukituslevy, HCPL, menee molempien
saranalevyjen yli, ja kiristä ohjaustangon saranan salpa HH tiukkaan.

Vasen poljin, kuva FS3. Jos pyörässä on taittopoljin, käännä poljin, PB, ulospäin. Salpalevy,
LP, napsahtaa paikalleen ja lukitsee polkimen.

Tulet huomaamaan, että on erilaisia vaihtoehtoja
tämän vaiheen tekemiseksi,
mutta kokeile aluksi seuraavaa tapaa: tartu ohjaustangon tukiputkeen, HBS, nosta siitä hieman
(ehkä nostamalla runkoa tai työntämällä satulasta
taakse päin samanaikaisesti), ja sitten siirrä etupyörää ulkokautta, niin että paksun runkoputken
osat tulevat samansuuntaisiksi. Tähän ei tarvita
yhtään voimaa. Kun jätät etupyörän hieman vasemmalle käännettyyn asentoon, saranakappaleiden levyt osuvat hyvin vastakkain ja voit kiristää rungon salvan kohdassa MH tiukkaan kiinni
(varmista, että lukituskappale menee saranan
molempien päiden yli: kun kallistat pyörää hieman oikealle, lukituskappale pysyy hyvin paikallaan).
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Pyörä on nyt pysäköitynä ja valmiina käyttöön. Kun lähdet pysäköintiasennosta (kuva FS6),
tartu vasemmalla kädellä ohjaustangon vasempaan kädensijaan, oikealla kädellä takaa satulan alta, ja samalla
kun pidät etupyörää hieman
vasemmalle käännetyssä
asennossa, annat takarungon
ja takapyörän heilahtaa reippaalla liikkeellä alakautta
taaksepäin. Harjaannuttuasi
voit satulan nostoliikettä säätelemällä tehdä tämän heilautuksen yhtenä tasaisena liikkeenä. Jos takapyörä alussa
jäisi pystysuoraan asentoon,
voit jalallasi työntää pyörän
taakse. Ei ole tarpeen mitenkään lukita takapyörän asentoa, sillä ajaessasi painosi pitää pyörän paikallaan (mutta
halutessasi voit tehdä niin,
käyttämällä takarungon lukitussalpaa kohdassa C, katso
kohta C5).

KOKOON TAITTAMINEN: vaihe 1 – Etupyörä, kuva FS5:
Aloita aina pysäköimällä pyörä ensin, kuva FS6. Sitä varten käännä etupyörää hieman vasemmalle (mikäli et tee niin, ei siitä aiheudu mitään vahinkoa, mutta takapyörä osuu heilahduksen lopussa etupyörään), ja nosta pyörää nopeasti satulasta, niin että takapyörä voi heilahtaa eteenpäin ja rungon alle. Pyörä on nyt pysäköity, ja mikäli alusta on riittävän tasainen,
se pysyy pystyssä tukematta.
On houkuttelevaa aloittaa kokoon taittaminen "helpoilla" osilla, satulalla tai ohjaustangolla. Et
kuitenkaan voi taittaa pyörää kokoon kunnolla ellet muista tätä: sinun täytyy ENSIN taittaa
etupyörä/haarukka taaksepäin.
Siirrä ensin oikea poljin pois etupyörän tieltä: oikean polkimen tulee näyttää vinosti taaksepäin.
Löysää rungon salpa kohdassa MH, kolme kierrosta normaalisti riittää. Pidä vasemmalla kädellä kiinni vasemmasta kädensijasta, tartu oikealla kädellä (peukalo ylöspäin) kiinni ohjaustangon alapuolella olevaan tukiputkeen, HBS, (peukalo ylöspäin), juuri saranan yläpuolelta, ja
samalla kun nostamalla kallistat pyörää hieman taaksepäin, siirrä etupyörä saman suuntaisena ulospäin ja taaksepäin, kunnes se on takapyörän vieressä.
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Tähänkään ei tarvita ollenkaan voimaa, mutta jos sinusta on helpompaa, tartu oikealla kädellä
kiinni etupyörän Iikasuojasta, kun ohjaat etupyörän paikalleen. Varmistu siitä, että koukku H
on mennyt takarungon putken CHS yli. Anna koko muun pyörän nyt laskeutua takarungon
päälle. Etupyörän taittamisen jälkeen voit siirtyä muihin osiin.

KOKOON TAITTAMINEN, vaihe 2 - Ohjaustanko ja satula (ja taittopoljin):
Ohjaustanko, kuva FS2. Löysää ohjaustangon saranan salpa, HH (kolme kierrosta normaalisti
riittää). Heilauta ohjaustanko alas etupyörää vasten, niin että ohjaustangon tappi, HBNIP, lukittuu pidikkeeseen, HBC. Vaihtoehtoisesti: anna ohjaustangon pudota itsestään alas, niin että
putoamisvoima lukitse tapin pidikkeeseen.
Satula, kuva FS1. Avaa satulan lukitusvipu, QR,
työnnä satulaputki suoraan alaspäin, ja kiristä
satulan lukitusvipu. Tällöin satulaputken alapää
liukuu takarungon lukituslevyn, LSD, ohi. Nyt takarunko on lukittunut, mikä samalla pitää etupyörän lukittuna taittoasennossaan. Jos siis et työnnä satulaa aivan alas asti, on mahdollista, että
"paketti" aukeaa, kun nostat pyörän ilmaan.
Taittopoljin, kuva FS3. On parasta taittaa poljin,
kun vasen poljinvarsi on vinosti ylöspäin (polkimet on käännetty siten, että oikea poljin koskettaa etupyörää takaa alhaalta). Salpalevyn LP tulee olla niin, että urapuoli on ylöspäin. Paina
peukalolla salpalevyn ulkopäätä alaspäin, niin että sen sisäpää nousee polkimen laakerin, BH, yli,
ja nosta polkimen runko, BH, pystyasentoon.
Vaihtoehtoisesti (naisille helpompi tapa): pane
etu- ja keskisormi salpalevyn alle ja nosta salpalevyn sisäpäätä ylöspäin, samalla kun kämmenellä nostat polkimen pystyasentoon.
Muita etupyörän taittamistapoja: edellä kuvattu tapa eli pitäminen kiinni ohjaustangon tukiputkesta ja tekemällä kaartoliike ulkokautta etupyörän siirtämiseksi takapyörän viereen, on ihan
hyvä. Kuitenkin, kun usein taitat pyörääsi, opit muitakin mahdollisuuksia, jopa helpompia, tämän taittamisvaiheen suorittamiseksi.
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LUKU C: KÄYTTÖ
1. Rengaspaineet:

Jos pyörässäsi on hammasratasvaihteisto, muista käyttää molempia hammasrattaita, muuten
ne kuluvat epätasaisesti.

3. Valot.
Dynamon painaminen rengasta vasten: jos dynamo on varustettu vivulla, paina vipua; tai, jos
dynamossa ei ole vipua, paina dynamoa sen kiinnityskappaleen suuntaan, niin se painuu rengasta vasten. Dynamon vapauttamiseksi nosta sitä koholle renkaasta, niin se lukittuu vapaaasentoon.
Napadynamon kytkeminen: käytä etulampun takaosassa olevaa kytkintä.

Paras rengaspaine riippuu ajajan painosta ja mieltymyksestä. Huonopintaisilla teillä ajettaessa voi mukavuuden
vuoksi pitää rengaspaineen lähellä suosituksen alarajaa.
Kuitenkin, jos haluat pyörän kulkevan herkästi, käytä suurempia paineita.
Rengaspaineen laskiessa polkemisvoiman tarve nopeasti
kasvaa, ja samalla kasvaa puhkeamisvaara. PIDÄ
RENGASPAINE AINA RIITTÄVÄN SUURENA!
Renkaissa käytetään samanlaista venttiiliä kuin auton
renkaissa, niin että on helppo saada ilmaa erilaisista lähteistä. Brompton HP -pumppu sopii hyvin, ja se on aina
saatavilla pidikkeissään takarunkoon kiinnitettynä (paitsi
titaanirunkoisissa pyörissä). Voit myös käyttää vakiomallista auton jalka- tai käsipumppua tai paineilmaletkua. Jos
käytät paineilmaletkua huoltoasemalla, ole varuillasi, sillä
pienen renkaan paine nousee hyvin nopeasti: anna ilman tulla hyvin lyhyinä sysäyksinä ja mittaa paine jokaisen jakson välillä. Voit myös käyttää normaalia polkupyörän pumppua ja taipuisaa liitoskappaletta, mutta minimoidaksesi ilman karkaamisen sinun tulee irrottaa välikappale
hyvin nopeasti.

Paristovalo takana: Paristojen vaihtamiseksi irrota takavalon linssi takalevystä avaamalla linssin molemmilla puolilla olevat ristikantaruuvit.

4. Tavaroiden kuljettaminen.
Etulaukut: suositeltu maksimikuorma on 10 kg:

S-mallisessa pyörässä voidaan käyttää vain S-laukkua (muiden, suurempien laukkujen
käyttäminen on vaarallista, sillä ne ovat ohjaustangon tiellä)

P-mallissa: älä täytä laukkua niin täyteen, että se haittaa ohjaustangon liikkeitä.
Laukkujen kiinnittäminen. Etulaukkujen kehyksissä on mukana
alaspäin levenevä kiinnityslevy. Laukun kiinnittämiseksi paina tämä
levy pyörän rungon kiinnityskappaleeseen: kuulet pienen napsahduksen, kun laukun runko lukittuu paikalleen. Laukun irrottamiseksi
vedä kiinnityskappaleen alla olevaa vipua (aivan käsijarrun yläpuolella) taaksepäin, ja nosta laukun kehystä ylöspäin. Joskus voi olla
tarpeen laukun irrottamiseksi, että nostaessasi heilutat kehystä hieman sivuttain.
Takatavarateline: suositeltu maksimikuorma on 10 kg.

2. Vaihteet:
Bromptonissa käytetään kahdenlaista vaihdesysteemiä, hammaspyörävaihdetta (vasen vipu)
ja napavaihdetta (oikeanpuoleinen vipu).Jotta asiat olisivat yksinkertaisia, noudata kahta
sääntöä vaihtaessasi:
a) pyörän ollessa liikkeessä, jatka polkemista, mutta pyöritä polkimia ilman voimaa, ja
b) pyörän seisoessa älä käytä vasenta vipua, ja jos käytät oikeaa vipua, pyöritä polkimia
hieman taaksepäin, jotta vaihde voi kytkeytyä. Jos oikeata vipua kääntäessäsi tunnet vastuksen, älä yritä kääntää vipua voimalla, vaan pyöräytä polkimia taaksepäin ja yritä uudelleen.
Vaihteiston säätäminen voi olla tarpeen aika ajoin, erikoisesti pyörän ollessa uusi: katso luku
F. Mikäli napavaihteisto ei vaihda hyvin tai ajo ei ole pehmeää kaikilla vaihteilla, tee korjaustoimenpide heti, muussa tapauksessa vaihteisto voi vioittua.
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5. Bromptonin pysäköinti ja takarungon lukitusvipu.
Jos pyörässäsi on takarungon lukitusvipu, voit valita, lukittuuko takarunko vai eikö se lukitu.
Jos lukitusvipua ei ole, takarunko on lukittumaton.

Kun et käytä lukitsemista (tai jos pyörässä ei ole lukitusvipua) takapyörä kääntyy alaspäin, kun nostat pyörää, jolloin voit pysäköidä pyörän heti. Tämä on iso helpotus, ja m onet käyttäjät arvostavat tätä Bromptonin ominaisuutta, mutta sinä saatat pitää sitä kiusallisena.

Lukitusmahdollisuuden ollessa kytkettynä takarunko lukittuu automaattisesti, kun avaat
pyörän, ja pyörä pysyy koossa, kun nostat sitä (niin kuin tavallinen polkupyörä). Mutta
tästä on myös se haitta, että kun haluat pysäköidä pyörän tai taittaa sen kokoon, sinun
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on vapautettava salpa vetämällä vipua L eteenpäin.

LUKU D: SATULAN ASENTO

Lukitsemismahdollisuus pääsee oikeuksiinsa, jos pyörän
laukuissa on tavaraa, tai jos pidät mukavampana ajamista
takarungon ollessa lukittuna.

PERUSSÄÄDÖT:

Kun haluat muuttaa lukitun asennon lukitsemattomaksi, kierrä takajousituksen kumia SB vähintään neljäsosakierros.
Huomaa, että takarunko ei saa olla lukittuna, kun teet tämän.
Kun haluat tehdä asian päinvastoin, lukitsemattoman asennon lukituksi, kierrä jousikumia niin,
että merkki M osoittaa ylöspäin. Tässä asennossa takarunko lukittuu automaattisesti.

6. Kokoon taitetun pyörän siirtely
Kokoon taitettua Bromptonia voi työnnellä ahtaisiin paikkoihin sen omilla pikku pyörillään. Voit
myös vetää sitä perässäsi käyttämällä ylös nostettua ohjaustankoa kädensijana: tämä on
hyödyllinen vaihtoehto suhteellisen lyhyillä matkoilla, esimerkiksi asemalaiturilla, mutta ei ole
käytännöllinen pitemmillä matkoilla tai epätasaisella alustalla, jolloin kannattaa avata pyörä
ajoasentoon.
Jos Bromptonissa on Eazy-Wheel –pyörät, pyörän siirtely on paljon helpompaa, mutta:

muista nostaa satulaputkea hieman ylöspäin sen alimmasta asennosta

älä anna minkään iskun tai törmäyksen kohdistua näihin pyöriin, se saattaisi vahingoittaa
takarunkoa tai tavaratelinettä

pidä tavaratelineen kumiköydet ristiin kiinnitettyinä, niin että pienet pyörät eivät hankaa
niitä

Jos haluat estää pyörää lähtemästä itsestään liikkeelle kaltevalla pinnalla, laske satulaputki niin alas, että sen alapäässä oleva kumi toimii jarruna

jos käytät ylös nostettua satulaa vetokahvana (ylös nostetun ohjaustangon asemesta),
kokoon taitettu pyörä ei ole lukittu paketti, jos haluaisit nostaa sitä

7. Pyörän suojuksen käyttäminen
Suojapeiton mukana toimitetaan satulapussi, johon peiton voi panna silloin, kun sitä ei käytetä. Jos et käytä satulapussia tähän tarkoitukseen, havaitset sen hyödylliseksi muiden
pienten esineiden kuljettamiseen.
Vetoketju helpottaa suojuksen paikalleen panoa. Avaamalla vetoketjua toisesta päästä voit
työntää kätesi aukosta sisään kantaaksesi pyörää. Jos haluat tehdä pyörästä vieläkin siistimmän paketin ja peittää osittain myös pyörän
pohjan, vedä peiton alareuna pyörän alle ja sitten kiristä nauha.
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Satulan korkeus: suurimman korkeuden saamiseksi vedä satulaputkea ylös, kunnes tunnet
selvän pysähdyksen. Alimmalla korkeudella satulaputken alapää ei saa tulla
ulos rungon putkesta.
Kiskosatula, jossa on ”Pentaclip”: kallistuskulmaa ja satulan eteen/taakse –asentoa voidaan portaattomasti säätää.
Löysää ruuvia (5 mm:n kuusioavain),
ja kiristä takaisin 15-17 Nm:n voimalla. Myös tätä satulaa voidaan siirtää vielä taaemmaksi
kääntämällä kiinnityskappale toisin päin.

LISÄKORKEUS:
Pyörällä ajo ei ole hauskaa, jos satula on vähänkin
liian alhaalla. Huomaat, että saat noin 15 mm lisää
korkeutta, kun siirrät satulan kiinnitysklemmarin satulaputken yläpäähän. Kiskosatulan (jossa on Pentaclip) kyseessä ollessa voit saada lisäkorkeutta 19
mm, kun panet kiinnityskappaleen ruuvin kiskojen
yläpuolelta niiden alapuolelle. Irrota ruuvi, ota se ja
kaksi lukituslevyä pois, siirrä kiskot ylös ja sovita
pultti paikalleen lukituslevyjen ollessa käännetyssä
asennossa. Koeta estää Pentaclipin osia irtoamasta
toisistaan, mutta jos niin tapahtuu, varmista, että neljä kytkentälevyä kummallakin puolella on pantu oikein paikalleen.
Jos et saa satulaa riittävän korkealle näillä toimenpiteillä, Bromptonilla on kaksi vaihtoehtoa, jotka antavat lisäkorkeutta: pidennetty satulaputki (60 mm) ja
teleskooppinen satulaputki. Teleskooppinen satulaputki sopii kaikkein suurimmillekin ajajille,
eikä se lisää kuin hyvin vähän kokoon taitetun pyörän korkeutta.
Suositeltu satulan korkeus: satulan korkeus ajettaessa on jokaisen oma valinta, mutta ohjeena voi olla seuraava: kun istut satulassa, kantapääsi (jalassa matalat kengät) tulisi juuri
koskettaa poljinta, kun se on alimmassa asennossaan. Kun ajat normaalisti, jalan päkiä polkimella, polvesi tulisi jäädä hieman koukkuun, kun poljin on alimmassa asennossaan.
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LUKU E: OHJAUSTANGON JA KÄSIVIPUJEN ASENTO

LUKU F: AJOON LIITTYVÄT SÄÄDÖT JA TARKISTUKSET

Ohjaustanko ja käsivivut on tehtaalla säädetty siten, että ne muodostavat kompromissin pienen koon ja ajomukavuuden välillä. Useimmille käyttäjille ajoasento on sopiva.

On tärkeätä, että tietyt tässä luetelluista töistä suoritetaan vähintään kerran ellei kaksi tai kolme kertaa ensimmäisten satojen ajokilometrien aikana, jolloin osat asettuvat paikoilleen (ks.
karttaa keskiaukeamalla). Sen jälkeen lukuun ottamatta jarrujen säätöä, niitä tarvitsee tehdä
yhä harvemmin. Jollet tunne voivasi tehdä itse näitä töitä, kauppiaasi voi auttaa.

Ohjaustankoa ei voi säätää pystysuunnassa. ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA yritä säätää
ohjaustankoa ylempään asentoon vetämällä ohjaustangon varren alempaa osaa ylös haarukkaputkesta.
Kuitenkin, pientä säätöä voi tehdä ohjaustangon eteen/taakse -suunnassa (paitsi S-mallisessa
pyörässä). Jarruvipujen ja vaihteenvalitsimien asentoa voidaan myös säätää, mutta vain hyvin
vähän.
Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että jos päätät tehdä sellaisia säätöjä, taitettu ohjaustanko ei ole
enää yhtä lähellä etupyörää kuin normaalisti. On myös tärkeää, että jos olet muuttanut ohjaustangon asentoa, se tulee jälleen kiristää tukiputkeen 18 Nm:n voimalla.


Ohjaustanko käännettynä taaksepäin. Saadaan pystympi ajoasento, ja jarrukahvoja voidaan kääntää hieman eteenpäin. Kokoon taitettu pyörä on ”paksumpi”.



Ohjaustanko tai jarrukahvat käännettynä eteenpäin. Myös tällöin kokoon taitettu pyörä on
paksumpi, sillä kahvat koskettavat etupyörään (tai vaijerit etuhaarukkaan). Myös ohjaustangon runkoputkessa oleva muovinen, etuhaarukan yläpäässä olevaan vastakappaleeseen lukkiutuva poikittaistappi on säädettävä uudelleen (katso luku H).

Jos ohjaustangon varren asentoa on jostain syystä muutettava, sen kokoamiseksi: a) jätä 0,5
- 1,5 mm:n rako saranan alla olevan lukkomutterin ja putken olakkeen väliin, b) kiristä sisäpuolinen 6 mm:n kuusioruuvi 20 Nm:n voimalla (ruuvi näkyy saranan sisällä saranan ollessa
avattuna), ja c) tarkista ohjaustangon pidikkeen kohdistus (luku H).

Napavaihteiston säätö:
Vaihdevaijerin säätö täytyy tehdä pyörän ollessa täysin ajoasennossa (EI pysäköitynä)ja niin
että vaihteen säätimen ketju on kierretty täysin pohjaan navan sisään (ja että sitä ei ole
kierretty takaisin enempää kuin puoli kierrosta, ennen sen yhdistämistä säätöyksikköön).
Tarkoituksena on varmistua siitä ,että vaihteensäätimen ketju GICH alhaalla taka-akselissa
liikkuu oikeaan asentoon, kun vaihteenvalitsimen vipua käännetään.
Tätä varten vaijerin tulee liikkua hyvin: vaijerissa ei saa olla kiertymiä eikä jyrkkiä mutkia, niin
että vaijeri liikkuu herkästi.
Vaihteita valitessasi sinun tulisi varmistua siitä, että vaihde, jonka olet valinnut liikuttamalla vipua, todella on myös kytkeytynyt navassa. Joka kerta, kun liikutat vipua, pidä pyörä pyörimässä eteenpäin ja pyöritä polkimia taaksepäin ja eteenpäin, ja varmistu siitä että vaihde kytkeytyy. Helpointa on, kun joka kerran, kun olet muuttanut säätöä, annat vaijerin höllentyä: sitten
valitse suurin vaihde ja pyöritä polkimia aluksi hieman taaksepäin ja eteenpäin.
Ellet saavuta tyydyttävä asetusta, todennäköisimmin syynä on se, että vaijeri ei liiku herkästi
tai vika on itse ketjussa, siinä kohdassa, missä ketju menee akselin sisälle. Muussa
tapauksessa vika voi olla napavaihteen sisällä.
3-nopeuksisen STURMEY ARCHER -vaihteen
säätäminen:
Säätäminen tapahtuu löystyttämällä lukkomutteria
N, pyörittämällä holkkia B, kunnes oikea tiukkuus
on saatu, ja sen jälkeen kiristämällä lukkomutteri N,
kuva AR6.
Kytke suurin vaihde, sen jälkeen siirrä vaihteenvalitsin keskiasentoon: tapin S pään (kuva AR13) tulisi olla samassa tasossa akselin pään kanssa ja sen
tulisi näkyä akselin CTN reiässä. Seuraavaksi valitse pienin vaihde, sitten keskimmäinen, sitten suurin, ja varmistu, että kaikki kytkeytyvät oikein.
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On tärkeätä, että sinulla on oikea ketju ja tappi.
Sturmey Archer 3-nopeuksisen navan, jossa on
seosmetallikuori, oikeassa ketjun tapissa (vuodesta 2004 lähtien) on kaksi merkkiä (kaksi lyhyttä samansuuntaista viivaa tapissa

Hammaspyörävaihteen hoito ja säätö
Jotta vaihteisto toimisi hyvin ja pehmeästi, kahden kohdan tulee olla oikein säädettyjä, ja kahden tärkeän systeemin osan tulee voida liikkua vapaasti: ketjun siirtäjän (eli ketjun ”työntäjän”)
ja ketjun kiristäjän molempien pienten vapaarullien.
Ketjun siirtäjän säätö.
Käytä pysäytinruuveja, kuva DR9.
Idea on siinä, että suuremmalla
vaihteella sisemmän pystysuoran
(IU) sisäpuolen sivun tulee olla niin
lähellä vapaarullaa kuin mahdollista, kuitenkaan koskettamatta sitä
kun vapaarulla pyörii (jotta saavutettaisiin sujuva vaihtaminen mahdollisimman vähäisellä kulumisella): jos säätö on oikein, sinun pitäisi juuri ja juuri pystyä näkemään päivänvalo näiden kahden välistä, kun pyörität polkimia eteenpäin, niin että ne vain
satunnaisesti koskettavat toisiaan. Käytä 2 mm:n kuusioavainta etummaisen
pysäytinruuvin H säätämistä varten.

Hammasratasvaihteen vaijerin säätö on hyvin harvoin tarpeen, sillä vaihdevipu liikuttaa vaijeria kaksi kertaan niin pitkän matkan kuin mikä on ketjun siirtäjän liikkeen pituus (vastajousi
suunnanmuuttajan DL sisällä vaimentaa tämän liikkeen).
Hammasratasvaihteen vianetsintä.
Jos hammasratasvaihde ei säätämisen jälkeenkään toimi kunnolla tai säätimen ruuvien kääntäminen ei anna toivottua tulosta, tai ei ole näkyvissä likaa, joka haittaisi vapaata liikettä, silloin vian etsintä tehdään seuraavasti. Vaihe 1, poista ketjun kiristin: tämä tekee mahdolliseksi
tarkastaa, onko ongelma ketjun kiristimen vapaarullissa (niiden tulisi liikkua
vapaasti sisäänpäin ja ulospäin 7 mm) vai ketjun siirtäjässä. Jos ketjun siirtäjä ei liiku herkästi
eikä syy ole selvä, koeta löystyttää hieman ruuvia M3 (siinä pitäisi olla liikkumisvaraa). Vaihe
2, poista tämä ruuvi M3 kokonaan: tämä auttaa selvittämään, onko vika vaijerissa ja suunnanmuuttajassa DL (esim. likaa jousessa, vaijerin ja vaijerilukkojen yhteensopivuudessa), tai
ketjun siirtäjässä (esim. piilolikaa, jumiutunut laakeri: ehkä joudut irrottamaan ketjun siirtäjän
rungosta).

Polkimien varsien ruuvit ja polkimet:
Polkimien varsien ruuvit tulee kiristää voimalla 32 Nm (käytä 14 mm:n hylsyavainta tai 6 mm:n
kuusioavainta. Tee ensimmäinen tarkistus muutaman ensimmäisen käyttötunnin jälkeen, ja
sen jälkeen silloin tällöin. Tarkista myös, että polkimet ovat tiukasti paikoillaan, kiristys 30 Nm.
Huomaa, että vasemmassa polkimessa on vasenkätinen kierre.

Satulan lukitusvipu:
Satulan pikalukitusvipu QR (kuva 1) tulee pitää niin säädettynä, että vipu lukitsee satulaputken
varmasti, kun vipua käännetään. Jos vivun liike on veltto ja helppo, eikä vipu anna tuntuvaa
vastusta, satulaputki ei ole turvallisesti lukittu. Ohjearvona voidaan pitää sitä, että vivun ollessa käännettynä eteenpäin (= kiristettynä), säätömutterin kiristyksen tulisi olla 5-8 Nm, ja suurimman voiman, jolla vipua painetaan kiinni liikkeen loppuvaiheessa, tulisi olla 80-120 N. Oikea lukema riippuu ajajan painosta ja voimasta.
Älä kiristä liikaa, sillä vipu voi vahingoittua. Tavallisesti riittää, kun polkupyörän käyttöiän aikana säätömutteria kierretään kierroksen kuudesosa tai vähemmän.
Jos kiristyksen säätämisen jälkeen satulaputki liukuu käytössä, syy on lähes varmasti öljy tai
rasva. Irrota satulaputki pyörästä, ja käyttämällä saippualiuosta puhdista sekä satulaputki että
rungon hylsy perusteellisesti

Samaa periaatetta käytetään alemman
vaihteen säätämisessä, tällöin ainoastaan, katso kuva DR17, ulomman pystysuoran OU:n sisäsivu ei saa hangata
vapaarullaan, ja taaempaa pysäytinruuvia L käytetään säätämiseen.
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Pinnat:

Pyörien laakerit:

Ne asettuvat paikoilleen pyörän alkukäytön jälkeen, ja menettävät hieman alkuperäisestä kireydestään. Se voi aiheuttaa pinnan katkeamisen, varsinkin, jos kyseessä on painava käyttäjä. Huolehdi, että pinnat kiristetään oikein alkukäytön jälkeen, ja että kireys tarkistetaan aika
ajoin myöhemmin.

Jos nämä on kiristetty liian tiukkaan, vahingoittuminen on todennäköistä, ja jos kyseessä on
takanapa, vapaasti pyörivä takaratas on myös kiristynyt (mikä puolestaan aiheuttaa ongelmia
ketjun kanssa, kun pyörä taitetaan kokoon). Tarkista aina, että asianomainen lukkomutteri on
kiristetty tiukkaan säädön jälkeen:

Satulan kiinnityskappaleen ruuvi:

a) Pyörien navat: Laakerien säätöä ei tarvita etupyörän dynamonavalle eikä 2/1-vaihteiselle
vapaasti pyörivälle takanavalle. Säädä muiden pyörien laakerit siten, että vanteesta koetellen
huomaat vain hyvin pienen pelivaran. Vaihteellisessa takanavassa älä käytä oikeanpuolesta
kartiota pelivaran säätämiseen, säädä ainoastaan vasemmanpuolisella kartiolla!

Kiskosatulassa, jossa on Brompton Pentaclip, jos säädät satulaa, käytä oikeaa vääntömomenttia kiristäessäsi ruuvin säädön jälkeen, 15-17 Nm: jos pultti on liian löysällä, satula saattaa luistaa, tai jos se on liian tiukalla, kiristyskappale voi vioittua.

b) Ohjaustangon akseli: Säädä niin, että et havaitse ollenkaan pelivaraa, samalla kuitenkin
niin, että ohjaus on täysin herkkä ohjaustangon kaikissa asennoissa, lukkomutterin kiristämisen jälkeenkin.

Ohjaustangon lenkin ruuvi:
Tarkista, että se on kunnolla kiristetty. Oikea arvo on 15 Nm. Jos se on löysä, ohjaustanko voi
varoituksetta kallistua.

LUKU G: PYÖRÄT, IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN.

Jarrut:
Jarrujen tulisi olla siten säädetyt, että jarrupalat ovat niin lähellä vannetta kuin mahdollista,
kuitenkaan mitenkään haittaamatta pyörän vapaata pyörimistä. Säätö suoritetaan käyttämällä
jarruvivussa olevaa kierteitettyä vaijerin päätä (tai, C-mallisessa pyörässä, jarrun varressa).

kun säädät takajarrua, pyörä ei saa olla pysäköintiasennossa

kun säädät etujarrua, älä säädä niitä niin lähelle vannetta, että ne ottavat kiinni vanteeseen, kun käännät pyörää oikealle
Jarrupalat tulee vaihtaa, kun jarrupalojen vesiurien syvyys on alle 2 mm.
Kaksoissaranavarsien keskittäminen. Nämä eivät ole itsesäätyvät, vaan ne tulee säätää
niin, ettei vanteeseen kohdistu sivuttaisvoimaa. Purista jarrukahvasta ja katso, liikkuuko vanne
tai rengas vähänkään sivusuuntaan, kun jarrupalat koskettavat vannetta. Säädä M5-ruuvista
(näkyy jarruvivun päällä, käytä 2,5 mm:n kuusioavainta) saadaksesi vivut oikein säädetyiksi.
Jos säätämisen jälkeen jarruvivusto näyttää olevan kallellaan, ja toinen varsi on alempana
vanteeseen nähden kuin toinen, koko vipuyksikön asento tulee tarkistaa ja säätää uudelleen.
Löysää päämutteria (10 mm), joka pitää paikallaan jarrun akselia, säädä M5- asetusruuvista,
niin että jarru on suorassa, ja kiristä päämutteri, samalla jarrukahvasta puristaen. Lopuksi suorita jarrun keskittäminen M5-ruuvista.
Kaksoissaranavarsien jarrupalojen asento. Koska ne kuluvat tai on tehty jokin yllämainituista säädöistä, jarrupalat eivät ehkä enää ole yhtä kaukana vanteesta. Säädä tarvittaessa yllä olevan ohjeen mukaan.

Jos jarrut on oikein säädetty ja renkaassa on oikea paine, et onnistu irrottamaan tai panemaan takaisin paikalleen pyörää jarrukenkien välitse. Yksi tapa on päästää painetta renkaasta, mutta jarruvaijerin säätäminen (tai irrottaminen), tai yhden jarrupalan irrottaminen hoitaa
saman asian.

Etupyörä.
Pyörän irrottamiseksi (normaali etupyörä) avaa ja irrota akselin vasemmanpuolinen mutteri
ja aluslevy ja siirrä koukku ja likasuojan tuki pois tieltä. Irrota vasen erikois-aluslevy. Löysää
akselin oikeanpuoleista mutteria, irrota nokallinen aluslevy kolostaan ja irrota pyörä (ks. kohta
3 alempana).
Napadynamolla varustetun etupyörän irrottamiseksi poista pitkä M5 pultti (4 mm:n kuusioavain): vasemmalla puolella on ”mutteri” (jonka päällä on muovikuppi), ja siitä joudut ehkä pitämään kiinni estääksesi sitä pyörimästä. Siirrä koukku ja likasuojan tuki pois tieltä ja poista
vasemmanpuoleinen nokallinen erikois-aluslevy. Jätä oikeanpuoleiset aluslevyt, nokallinen ja
tavallinen, paikoilleen.
Jos etupyörässä on erikoiskevyt napa: navassa vasen ja oikea puoli ovat erilaisia, koska akseli työntyy navasta eri pituisena, jotta likasuojan kiinnitystanko sopisi paikalleen. On tärkeää,
että pyörä on kiinnitetty oikein päin; ellei näin ole, pyörää ei voida kiristää oikein ja se voi
irrota. Navan vasen puoli on merkitty punaisella kuvulla. Sen lisäksi akselin päät on merkitty
kirjaimilla ”L” (vasen) ja ”R” (oikea).
Irrottaminen. Poista pitkä M5 putti (4 mm:n kuusioavain), vasemmalla puolella on ”mutteri”, ja
saatat joutua pitämään kiinni siitä sen pyörimisen estämiseksi. Poista koukku (ja likasuojan
tuki) ja poista vasemmanpuoleinen nokallinen erikois-aluslevy. Jätä oikeanpuoleiset aluslevyt,
nokallinen ja tavallinen, paikoilleen.
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Pyörän paikalleen pano. Toimi päinvastaisessa järjestyksessä kuten edellä. Varmista, että
molempien nokallisten aluslevyjen nokat osuvat haarukoiden alapäässä oleviin reikiin, ja että
akseli pysyy haarukoiden urien yläpäätä kohti painettuna. Kiristysvoima pyörämuttereille 15
Nm, M5-pultille 6 Nm.
Huomaa:
1. ÄLÄ vaihda vasemman- ja oikeanpuoleisten nokallisten aluslevyjen paikkaa!
2. Napadynamon ja erikoiskevyen etupyörän ollessa kyseessä on tärkeää, että aluslevyt on
pantu paikalleen oikein, yhtään pois jättämättä tai yhtään lisäämättä. Etupyörä ei ole kunnolla
varmistettu, jos ne on pantu väärin:
a) M5-pultti täytyy panna paikalleen oikeanpuoleisesta päästä, sen oman aluslevyn lävitse, ja oikeanpuoleisen nokallisen aluslevyn ollessa vasten haarukan pintaa.
b) Vasemmalla puolella (koukun alla) haarukasta lukien järjestys on seuraava: nokallinen aluslevy, lankasilmukka, vasemmanpuoleinen ”mutteri” (jos muovikuppi on irronnut mutterista, varmista, että mutterin syvennyksellinen puoli on napaan päin).
c) Erikoiskevyessä etupyörässä varmista, että punainen akselin kupu on vasemmalla
puolella (samalla puolella kuin koukku).
3. Koskee vakiomallista etupyörää: jos pyörää ei ole irrotettu pitkään aikaan, saattaa käydä,
että irrottaessasi toista kahdesta mutterista, akseli alkaa pyöriä mutterin mukana, niin että et
saa löysättyä mutteria. Jos näin käy, kiristä uudelleen molemmat mutterit, sitten löysää ja kiristä vasemmanpuoleinen mutteri muutamia kertoja, kunnes se pyörii herkästi akselilla; kiristä
osittain tämä vasen mutteri ja sitten irrota oikeanpuoleinen mutteri, ja lopuksi löysää vasemmanpuoleinen mutteri uudelleen.

Takapyörä.
Siirrä vaihdevipu/vivut suurimmalle vaihteelle, ja vaihteiden kytkemiseksi pyöritä polkimia
eteenpäin ja taaksepäin. Pysäköi pyörä.
Ketjun kiristimen irrottaminen, kuva AR7.
Napavaihteen ollessa kyseessä irrota vaihdevaijeri: Sturmey Archer –vaihteessa (kuva AR7)
löysää pyällettyä lukkomutteria N ja kierrä irti holkki B. Vaihteensäätimen ketju, GICH, jää nyt
riippumaan vapaana akselin päästä. Ruuvaa
se irti navasta ja vedä pois.
Käännä jousitettua vartta, CTARM, vastapäivään, ja nosta ketju pois: anna CTARM:n
kääntyä takaisin myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Irrota lukitusmutteri CTM ja poista se
yhdessä aluslevyn kanssa. Ketjun kiristysyksikkö voidaan nyt irrottaa vetämällä sitä sivuttain akselin päästä poispäin (jos
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mallissa on hammasratasvaihde, se täytyy kääntää pois edestä.
Takapyörän irrottaminen, kuva AR8.
Löysää akselin kiinnitysmutterit. Napavaihteisissa pyörissä kierrä muttereita ainakin 4-5 kierrosta, niin että nokalliset aluslevyt irtoavat koloistaan, SL2. Jos ne ovat juuttuneet koloihin,
heiluta pyörää sivuttain tai käytä pientä ruuvimeisseliä niiden irrottamiseksi.
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Tarän
leen

kapyöpaikalpano.
Varmista,
että
ketju kulkee
takaakselin tai
hammasrattaan
yli. Pudota
akseli
paikalleen
uriin: napavaihteisissa takapyörissä nokallisten aluslevyjen TA pitää olla paikoillaan oikein
päin niin, että nokat osuvat reikiin SL2. Varmista, että akseli molemmilla puolilla on kiinni akselin hahlon, SL1, pohjassa. Kiinnitä akselin mutterit, kiristys 22 Nm.
Ketjun kiristimen kiinnittäminen:
Ensiksi aseta ketju niin, että se kulkee sekä ketjupyörän että taka-hammasrattaan yli (jos pyörässä on hammasratasvaihde, silloin ulomman hammasrattaan yli). Huomaa, että ketjun kiristimen rungossa on sisäpuolella kaksi ulkonemaa - näiden tulee jäädä eri puolille akselin levyä,
kun panet ketjun kiristintä paikalleen:
a) pyörässä, jossa ei ole hammasratasvaihteistoa: pane ketjunkiristin paikalleen ja paina pohjaan asti; varmistu, että ketju kulkee paikallaan olevan, vapaasti pyörivän rattaan, CTIDL, ja
taka-hammasrattaan välistä.
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b) pyörässä, jossa on hammasratasvaihde: ketjun ja ketjunkiristimessä olevan vapaasti pyörivän rattaan CTIDLB on oltava kohtisuorassa ketjun siirtäjään kahteen levyyn nähden. Sitten,

vasemmanpuolinen vaihdevipu yläasennossa ja ketjun kiristin hieman ulospäin vinossa kuten
kuvassa DR14 (ketju ei näy tässä kuvassa), työnnä pyörä CTIDLB näiden kohtisuorien väliin,
ja sitten työnnä ketjun kiristimen runko taka-akselille, niin että se on varmasti paikallaan.
Sitten kiinnitä ketjun kiristin paikalleen
käyttämällä ketjun kiristimen mutteria,
CTN, ja sen aluslevyä CTW. Tätä mutteria ei saa kiristää kovin tiukkaan, vain
hieman enemmän kuin pelkästään käsin kiristäen riittää, suurin kiristys 8 Nm.
Sitten vedä löysä ketju jousitetussa varressa CTARM olevan rattaan yli ja
varmista polkimia pyörittämällä, että
ketju kulkee oikein.
Napavaihteisessa pyörässä täytyy kiinnittää vaihteensiirtovaijeri. Ensiksi kierrä vaihteensäätimen ketju GICH navan sisään ja varmista, että se on todella kierretty pohjaan asti. Kierrä sitten takaisin päin korkeintaan puoli
kierrosta, niin että ketju taipuu vaihdevaijerin suuntaan. Lopuksi yhdistä säätöyksikkö A vaihteensäätimen ketjuun, ja pyörän ollessa täysin kokoon taittamattomana tarkista, että vaihteensäätimen ketju on oikein säädetty (ks. luku F).

Koukku:
Koukun oikea toiminta on tärkeä, jotta taittaminen toimisi moitteettomasti. Koukku pitää etupyörän paikallaan, kun pyörä on taitettu kokoon. Koukku on osa etulikasuojan tukea, tai, jos
pyörässä ei ole likasuojia, koukku on tehty erikoismuotoisesta terästangosta (ei kuvassa). Jos
se on siirtynyt pois oikeasta asennostaan, se voidaan kääntää siihen takaisin. Jotta koukku
toimisi oikein:
1. Ketjupyörä ei saa olla liian ulkona. Osa likasuojan tuesta B (kuva HK1), toimii kokoon taittamisen aikana puskurina ketjupyörää vasten ja tukee taitettua etupyörää. Jos ketjupyörä on
liian ulkona, (raon G, kuva HK4, ketjun sisäpuolen ja takarungon saranalevyn välillä tulisi, kun
pyörä on pysäköitynä, olla 0-3 mm, ei enempää) koukku
saattaa olla liian tiukka takarungon putken, CHS, päällä, ja
saattaa juuttua kiinni, kun taitettua etupyörää koetetaan avata.
2. Koukkua ei saa taivuttaa väärin (kuva HK3): jos se on
tettu liikaa ulospäin, se a) saattaa koskettaa takapyörän
noihin, ja b) se saattaa tulla takarungon putken CHS yli,
kokoon taitettu pyörä huomaamatta aukeaa. Jos koukku
taivutettu liian paljon alaspäin, se koskettaa putkea takagon putkea CHS kohdassa C, ennen kuin etupyörä (ja
pyörä) on kokonaan laskeutunut taitettuun asentoon. Jos
taivutettu liikaa eteenpäin tai taaksepäin, se saattaa kostaa ketjupyörään, tai (mikäli pyörässä on sellainen) koskethammasratasvaihteiston vaihtajaan. Jos likasuojan tuki B
”murjottu” sisäänpäin, etupyörän pinnat osuvat ketjun kiristimen mutteriin, kun pyörä taitetaan kokoon.

taivupinjolloin
on
runmuu
se on
kettaa
on

Jos koukku ei toimi oikein, ja/tai jumiutuu pyörää avattaessa, yllä olevia ohjeita noudattaen ja likasuojan tukitankoa järkevästi taivuttaen (koukusta vetämällä) ongelma todennäköisesti poistuu.
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Ohjaustangon pidike ja tappi:
Ohjaustangon pidikkeen "runko" toimii pysäyttimenä ja kohdistimena etupyörän taittamisen
aikana. Lukitusruuvin oikea kiristys on 9 Nm.
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LUKU H: MUITA TAITTAMISEEN
VAIKUTTAVIA SEIKKOJA

Pidikkeen ja tapin toiminta: pidä nämä oikein säädettyinä, sillä jos näin ei ole, ohjaustangon
pidike menettää jousivaikutuksensa, ja tuloksena on se ärsyttävä tilanne, että ohjaustanko irtoaa liian helposti pyörän ollessa taitettuna.

väliin. Jos levyn ja satulaputken välinen rako on liian pieni, satulaputki törmää levyyn satulaa
alas laskettaessa. Jos rako on liian suuri, takapyörä putoaa liian alas, kun pyörää nostetaan,
ja seurauksena on, että etupyörän koukku H, joka pitää etupyörän kiinni rungossa, luiskahtaa
pois takarungon putken CHS päältä. Oikea välys on 1-2 mm (kuva LS1).
Jotta voisit säätää takarungon lukituslevyn oikein, tarvitset 15 mm:n ja 19 mm:n lenkkiavaimet.
Älä kiristä lukkomutteria liikaa, oikea vääntö on 8 Nm.

Ohjaustangon pidikkeen, HBC, kohdistaminen: sen tulee olla samassa linjassa
ohjaustangon tapin, HBNIP, kanssa, niin
että tappi tulee keskelle pidikettä (kuva
HB3, ei kuva HB4).

Vaijerien kulku, kuva CR1:
Vaijerin kulku on mietitty hyvin huolellisesti. Kun
vaihdat vaijereita, niiden oikea paikka on ehdottoman tärkeä, jotta ne eivät vioittuisi taittamisen
aikana. Vaippojen tulee olla tarkalleen alkuperäisten mittaisia (+/- 2 mm), ja vaijerien nippelien
(jos sellaisia on) tulee olla samanlaisia kuin alkuperäisissä. Käytä aina sisäpuolelta päällystettyjä
vaippoja ja pienikitkaisia, PTFE-pintaisia vaijereita.

Ohjaustangon tapin, HBNIP, kohdistaminen: tapin tulee olla pystysuunnassa saman suuntainen kuin pidikkeen aukko,
kun tappi tulee pidikkeeseen. Huomaa
tämä, jos joudut tekemään alla mainittuja
säätöjä.
Ohjaustangon tapin, HBNIP, ulkonema:
jos itse ohjaustanko tai jarrukahvat/vaijerit
on säädetty liiaksi eteenpäin, ne saattavat
pyörää kokoon taitettaessa törmätä etupyörää vasten ja siten estää tappia menemästä pidikkeen pohjaan asti (ks. kuva
HB8). Asian korjaamiseksi, joko käännä
ohjaustankoa ja jarrukahvoja taaksepäin
(jolloin ne taitettuina jäävät kauemmaksi),
tai kierrä tappia ulospäin, niin että se on
kauempana ohjaustangon tukiputkesta,
HBS. Tapin etupään tulee mennä kokonaan pidikkeen sisään, ks. kuva HB7.

Kaikkien vaijerien TÄYTYY kulkea ohjaustangon
etupuolelta, sitten ohjaustangon tukiputken vasemmalta puolelta, ja sitten runkoputken oikealta
puolelta. ETUjarrun vaijerin tulee kulkea edessä
olevan ohjaimen, CGF lävitse. TAAKSE menevien vaijerien tulee kulkea vaijerirenkaan,
CABGATH, lävitse, joka on kiinni etujarrun vaijerissa. Sitten ne kulkevat keskiohjaimen, CGC, ja
takaohjaimen, CGR lävitse, kuten kuva osoittaa.
Vaijerit kulkevat myös putkien TT ja SS sisäpuolella. Vaihdevaijerin, GCAB, tulee olla, takajarrun
vaijerin, BRCABR, alapuolella. Jos pyörässä on
sekä napavaihde että hammasratasvaihde, jälkimmäisen vaijerin tulee olla alimpana .

Jos säädöt on oikein tehty eikä taitettu
ohjaustanko pysy paikallaan, joko vaihda
ohjaustangon pidike tai korjaa tilanne väliaikaisesti siten, että kallistat tappia hieman (mitä ei normaalisti suositella, ks.
kuva HB6).

Takasaranan ruuvit:
Nämä ruuvit on kiristetty tehtaalla 10 Nm:n voimalla, käyttäen ruuvilukkonestettä. Näitä ruuveja ei pitäisi KOSKAAN vääntää tai tarkastaa, ellei siihen ole pakottava syy.

25

LUKU J: VOITELU JA VOITELUKAAVIO
Kun voitelet Bromptonia, koeta kaikin tavoin estää öljyn tai rasvan pääsy satulaputkeen ja
vanteisiin.
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Takarungon lukituslevy:
Kun nostat kokoon taitettua pyörää, takarunko
voi avautua, sillä lukituslevy LSD törmää
ten "taitettua" (= alas laskettua satulaputkea),
SP. Lukituslevyn paikkaa voidaan säätää, niin
tä saadaan oikea rako levyn ja satulaputken

ei

et-

Rasva on oikea voiteluaine kaikkiin kuluviin osiin (öljy ei kestä yhtä hyvin), ja siellä, missä on
helppo avata osa ja rasvata se, on paras tehdä juuri niin. Joskus on kuitenkin vaikeaa tai jopa
mahdotonta tehdä niin, että on käytettävä öljyä, mutta muista, että kun panet öljyä paikkaan,
joka ennen on ollut rasvattu, öljy voi liuottaa aikaisemman rasvan nopeasti pois, minkä jälkeen
joudut öljyämään usein (ellet rasvaa kohdetta uudelleen).

Voiteluaineen valinta: voit käyttää mitä tahansa korkealaatuista yleisrasvaa, erikoisesti litiumpohjaista. Ketjuissa paras tulos saavutetaan ketjujen valmistajan suosittelemilla, hyvin leviävillä

voiteluaineilla. Mitä öljyihin tulee, monet suihkeöljyt ovat mukavia käyttää, muussa tapauksessa käytä tavallista ohutta mineraaliöljyä. Takanapavaihteisiin:

Sturmey Archer: sisäosiin (vaihteisiin jne.) Castrol CLS litium-rasvaa, päälaakereihin
Castrol LMX litium complex –rasvaa.
Kartta sivulla 27 näyttää, mitä voidellaan. Keskimääräisen usein voideltavat kohteet on merkitty numerolla 3. Niiden järkevä voiteluväli on kerran vuodessa tai noin 6000 km:n välein.
Huomaa:
a) Ketju: jotta polkeminen olisi kevyttä, ketjun PITÄÄ olla hyvin voideltu. Jos pyöräilet sateessa, voitelu tulee tehdä usein. Helpoin tapa voidella koko ketju on pyörittää polkimia taaksepäin
öljyä pantaessa. Varmista, että öljy leviää sekä rulliin että sivulevyjen väliin. Pyöritä polkimia
jonkin aikaa, jotta öljy ehtii levitä, ja pyyhi sitten ylimääräinen öljy pois.
b) Saranoiden salvat: ohut rasvakerros lukituslevyn sisäpinnalle varmistaa, että sarana sulkeutuu hyvin. Myös salvan ruuvin kierre ja aluslevy tulee voidella.
c) Taittopoljin: akseli, jolla poljin taittuu, pitää silloin tällöin tapahtuvasta rasvaamisesta. Päälaakeri, joka on täytetty rasvalla, ei vaadi voitelua. Jos laakeri ei pyöri herkästi, voit tiputtaa
hieman öljyä tiivisteen rakoon: se pidentää polkimen ikää.
d) Takasarana: saranan ruostumattomasta teräksestä tehty akseli, joka liikkuu esivoidelluissa
holkeissa, antaa normaalisti hyvin pitkän huoltovapaan käytön. Ehkä 15000 km:n tai kahden
vuoden käytön jälkeen voidaan suositella öljyämistä.
e) Napavaihteet: vaihteet ja laakerit ovat suljetusti voideltuja; rasvaaminen on tarpeen tehdä
vain suuren huoltotoimenpiteen yhteydessä.
Jos joudut irrottamaan mutterin, joka lukitsee takajarrun, käytä 10 mm:n avainta itse mutteriin,
ja jätä nailonlevy paikalleen. Kun kiristät mutterin uudelleen, takarungon lukituslevy, hyvällä
onnella, on edelleen oikeassa paikassa.
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rä on ollut kovassa käytössä. Suosittelemme, että nämä osat joka tapauksessa tarkastetaan
säännöllisesti. M-mallisessa pyörässä voidaan vaihtoehtoisesti ohjaustankoon asentaa poikkitanko (katso luku M).
2. Voimansiirto: jos ketjun annetaan venyä epätavallisen paljon, joko voitelun puutteesta tai
pitkäaikaisesta käytöstä, voiman siirtyminen on tehotonta ja epämiellyttävää, ja myös hammaspyörät kuluvat nopeasti. Vaihtoketju ei ole kallis: vaihda 5 - 6000 km:n välein (ai aikaisemmin, jos voitelu on ollut puutteellista tai käyttöolosuhteet ovat olleet ankarat. Jos olet antanut vaihdettavan ketjun venyä paljon, takahammasratas on lähes varmasti vioittunut, ja
mahdollisesti myös iso hammasratas. Nämä tulisi tarkastaa ketjun vaihdon yhteydessä, ja jos
ne ovat kuluneet, ne tulisi vaihtaa samanaikaisesti kuin ketju.
3. Jarruvaijerit: nämäkään eivät kestä loputtomasti, ja jarruvaijerin katkeamisriskin vähentämiseksi vaihda sisävaijeri 6000 km:n välein tai useammin. Vaijerin vaippojen tulee olla täsmälleen saman pituisia kuin alkuperäiset ovat, varustettuina samoilla nippeleillä. Parasta on
käyttää Brompton-vaijereita. Jarrupalat tulee vaihtaa, kun niiden vesiurat ovat alle 2 mm syviä.
4. Vaihdevaijerit: vaikkakin ne ovat turvallisuuden suhteen vähemmän kriittisiä kuin jarruvaijerit, vaihdevaijerit tulisi vaihtaa samanaikaisesti jarruvaijereiden kanssa.
5. Renkaat: Puhkeamisriski kasvaa kilometrien myötä, sillä rengas kerää pieniä teräviä siruja
kulutuspintaan. Kuluneet renkaat ovat erityisen alttiita puhkeamiselle, ja niiden pitokyky on
huonompi. Varaudu vaihtamaan takarengas 5 – 6.000 km:n välein ja eturengas 10000 km:n
välein.
6. Dynamovalot: a) Johtojen toistuva taipuminen takarungon saranan ympäri pyörää kokoon
taitettaessa saattaa aiheuttaa johdon rikkoutumisen - vaihda dynamosta etuvaloon tuleva johto 12000 km:n välein, b) etulampulla ja dynamolla on hyvin pitkä käyttöikä, mutta niiden teho
huononee ajan mittaan: vaihda 250:n käyttötunnin jälkeen.
8. Jousituksen holkki (olakkeellinen nailonholkki jousituskumin alla): vaihda 15-25.000 km:n
välein.
9. Vanteet: kun jarrutuspinnassa ei enää näy uria, vanteet tulisi vaihtaa.
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LUKU K: VAIHDETTAVAT OSAT

LUKU L: VAIHTO-OSIEN TIEDOT

Suunniteltua tiettyjen osien vaihtamista suositellaan sekä turvallisuuden että hyvän suorituskyvyn säilyttämiseksi. Suositellut vaihtovälit koskevat normaalikäyttöä: paras ajoitus riippuu
käyttöolosuhteista ja ajotavastasi.

Ketju: Ketjussa täytyy olla tiettyä hammasratasyhdistelmää vastaava määrä lenkkejä, katso
alla olevaa taulukkoa. Suurin tapin pituus 3-vaihteiselle on 8,5 mm, ja 2-rattaiselle takavaihteistolle 7,3 mm. Perinteiset liitoskappaleet, joissa on solki, eivät sovi. Ketjuksi suosittelemme
Sram PC1 -ketjua (1/8”) 3-vaihteisille, ja PC10 (3/32”) –ketjua 1-, 2- ja 6-vaihteisille pyörille:

1. ALUMIINIOSAT: kuten muissakin keveissä laitteissa, myös Bromptonissa on käytetty alumiinia. Tällä materiaalilla on rajallinen käyttöaika. Normaalikäytössä riski alumiinin väsymisen
kautta tapahtuvasta rikkoutumisesta on vähäinen, jopa monien kymmenien tuhansien kilometrien jälkeen. Kuitenkin, ajettaessa kovaa ja suurilla kuormilla, rikkoutumisriski, vaikka onkin
edelleen vähäinen, kasvaa. Koska tällaisen osan rikkoutuminen saattaa aiheuttaa vamman, saranoiden salpalevyt ohjaustanko ja ketjusarja tulisi vaihtaa 8000 km:n välien, jos pyö-

Taka-hammasrattaat pyöriin, joissa napavaihde (ISO 10230 mukaan): ei hammasratasvaihteistoa, ½” x 13T (= hampainen) x 3 mm paksu (mutta alennettua välitystä varten käytä 14T ja
15T ratasta): 6-vaihteisessa mallissa, jossa takahammasrattaat, käytä ainoastaan Bromptonin
takarattaita, 13T ja 16T.







ostoslaukku
yleislaukku (C Bag, oikea kuva)
Ortlieb-laukku (O Bag)
suurempi ”pyöräilylaukku” (T Bag)
Attasea-laukku (A Bag)

Taka-hammasrattaat pyöriin, joissa1 tai 2 vaihdetta: käytä Bromptonin erikoisrattaita, 12T, ja
2-vaihteisessa lisäksi 16T.

S-malliseen pyörään on saatavana S-laukku (S Bag), hieman pienempi kuin yleislaukku. Se
on ainoa laukku, joka sopii S-malliseen pyörään.

Keskiöratas. Paras ratkaisu on Bromptonin valitsema Stronglight-ratas. Jos käytät jotain muuta ratasta, varmistu, että se sopii poljinkeskiön akselin kartiomaiseen päähän (ISO 6695), ja
että se antaa ketjulle oikean suunnan (kuva HK4), ja että polkimen varren pää ei osu mihinkään takarungon osaan, kun pyörä pysäköidään.

TAVARATELINEEN LAUKKU, pyöriin, joissa on tavarateline (ei kuvaa). Kiinnitetään tarrahihnoilla telineeseen; jäykistettyjen seinien ansiosta helppo pakata.

Keskiö: ISO 6695, FAG 119 mm.
Jarrupalat: Brompton/fibrax ASH 410-BR.
Renkaat: Koko 16 x 1 3/8", ETRTO 37-349 (tai kapeaprofiiliset, 16” x 1 1/8”, 28-349). Sisärenkaassa Schrader-venttiili. Parasta on käyttää jotakin niistä neljästä korkeapainerenkaasta, jotka on lueteltu luvussa M. Mutta ellet saa niitä, käytä toista tunnettua merkkiä.
Vaijerit: Vaijerien kulku ja nippelit ovat kriittisiä. Vaippojen pituuden ja nippeleiden läpimitan tulee olla samat kuin alkuperäisten: etujarrun vaipan tulee olla kaksiosainen, niin että vaijerin
yhdistysrenkaan paikka tulee oikealle kohdalle. Viisainta on käyttää alkuperäisiä
BROMPTON-vaijereita. Jos joudut käyttämään muun merkkisiä vaijereita, vaadi pienikitkaiset
vaijerit (PTFE-päällystetyt sisävaijerit ja päällystetyt vaijerien vaipat).

SATULAN ASENTO. Jos satula on vähänkin liian alhaalla, ajaminen ei ole
miellyttävää. Jos se on ongelma, hanki teleskooppinen satulaputki (kuva
oikealla), tai yksinkertainen pidennetty satulaputki (mutta silloin satula
nousee ylemmäksi, kun pyörä on kokoon taitettuna).
SATULAT Saatavana on kolme erilaista satulaa, jotka on erikoisesti tehty
Bromptonia varten: Brompton-satula (vasemmalla) ja valinnaisesti naisten
tai miesten Brooks-nahkasatula (oikealla). Kaikissa mukana erikoiskevyt
Brompton Pentaclip-kiinnityskappale, joka antaa satulan portaattoman säätömahdollisuuden.

Etulampun polttimo: 6 V x 2,4 W, halogeenipolttimo. Älä koske paljain sormin polttimon lasiin!
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LUKU M: VALINNAIS- JA LISÄVARUSTEET
Tässä on lyhyt katsaus Bromptonin lisävarusteisiin. Täydelliset tiedot osoitteessa
www.brompton.co.uk
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VALOT.
Saatavana on kolme vaihtoehtoa:



TAVAROIDEN KULJETTAMINEN, etulaukkusysteemi
Bromptonin laukkusysteemi antaa
erittäin helpon tavan ottaa pyörän
mukaan laukkuja, sillä laukun paikalleen pano ja irrottaminen käyvät
hetkessä. Laukkusysteemiä on ilo
käyttää, varsinkin, jos säännöllisesti
joudut ottamaan tavaroita tai ostoksia mukaasi. M- ja P-mallisia pyöriä
varten voit valita viidestä laukusta:



paristovalot, jossa on LED-lamppu edessä ja takana
Shimano-napadynamovalo. Hyvä suorituskyky edulliseen hintaan. Etulamppu Busch & Mÿllerin halogeenivalo, takavalo toimii
myös seisontavalona.
SON-napadynamovalo, erittäin tehokas, etuvalona Busch & Müllerin LED-valo. Seisontavalo toimii sekä
edessä että takana.
Mikä tahansa näistä valoista on saatavana kaikkiin.
PYÖRÄN SUOJUS JA KULJETUSLAUKKU.
Monissa tilanteissa, esimerkiksi junissa, tai kun
pyörä on likainen, suojus (vasemmalla) on hyödyllinen. Se on helppo panna paikalleen ja ottaa

pois, ja se voidaan vetää tiukalle alhaalla olevasta narusta. Kun suojusta ei tarvita, se kulkee
mukana satulapussissa.
Tarjoamme myös vahvaa kuljetuslaukkua (B Bag), jossa on kantohihnat ja pienet pyörät.
Siihen voit pakata Bromptonin, kun lähdet pitemmille matkoille.
Kova kuljetuslaukku (B Pod). Se on matkalaukun kaltainen laukku, jonka sisälle Brompton
kiinnitetään hihnoilla. Erinomainen lentokuljetuksia varten.
EAZY-WHEELS –pyörät. Neljän, kumirenkailla varustetun kuulalaakeroidun pyörän sarja tavaratelineellä varustettua pyörää varten, kahden pyörän sarja L-mallista pyörää varten. Voit
työnnellä pyörää tai vetää sitä helposti perässäsi tarvitsematta kantaa sitä.
OHJAUSTANGON POIKKITANKO (vain M-malliin).
Jos ajat kovaa tai säännöllisesti (ja varsinkin silloin,
jos hyppäät reunakivien yli): ohjaustanko ei ehkä kestä ikuisesti, sen vioittuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Siksi suosittelemme, että ohjaustanko vaihdetaan tietyin välein. M-malliseen pyörään voit kuitenkin turvallisuuden maksimoimiseksi asentaa poikkitangon.
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