
 

 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΜΕΣΑΔΟΗ Ε ΣΤΠΟΤ ΥΥ1 –  ΜΟΝΟΤ ΔΙΚΟΤ – 

 

Η κεηαηξνπή πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη έλαο πνιύ απιόο θαη θζελόο ηξόπνο ώζηε λα 

κεηαηξέςνπκε κηα θιαζηθή κεηάδνζε mtb δηπινύ ή ηξηπινύ δίζθνπ ζε κνλνύ ηύπνπ 

xx1 ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ ηειηθώλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο θαη ρσξίο ηελ αλάγθε 

γηα αληηθαηάζηαζε ρεηξηζηεξίνπ , ληεξαγηέ ,  δηζθνβξαρίνλα , πίζσ θέληξνπ, θαζέηαο 

θαη αιπζίδαο όπσο απαηηεί ε πιήξε ζεηξά xx1. 

Τελ κεηαηξνπή απηή ηελ έρσ εθαξκόζεη ζην πνδήιαηό κνπ Tomac Vanish θαη είκαη 

απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ηεο. 

Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο «παηέληαο» , ην πνδήιαηό καο λα δηαζέηεη 

10άξα θαζέηα 11-36, δηζθνβξαρίνλα δηπιό ή ηξηπιό BCD 64mm (θιαζηθό 4 

ηξππώλ),10άξη ρεηξηζηήξην θαη αιπζίδα θαη πξνθαλώο όια λα είλαη ζε άξηζηε 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Η παηέληα κπνξεί λα γίλεη θαη ζε 9άξη ζύζηεκα αιιά δελ 

έρεη ζσζηή θιηκάθσζε αιιαγώλ θαη απαηηεί πεξηζζόηεξεο κεηαηξνπέο 

κεραλνπξγηθήο θύζεσο θάηη πνπ δελ ζα αλαιύζσ ζην παξόλ άξζξν. 

 

 

 Απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά 

 

Τα λέα αληαιαθηηθά πνπ πξέπεη λα πξνκεζεπηνύκε είλαη έλα κνλό γξαλάδη θαζέηαο 

41Τ θαη έλα κπξνζηηλό 28Τ BCD 64 10sp, όπσο απηά ηεο θσηνγξαθίαο . Τν 41Τ 

είλαη αλνμείδσην 10 ή 9 ηαρπηήησλ, usa custom made θαη αγνξαζκέλν απνθιεηζηηθά 

κέζσ δηαδηθηύνπ ελώ ην 28Τ είλαη έλα αηζάιηλν shimano slx 10 ηαρπηήησλ. Τν 

θόζηνο θαη ησλ δύν καδί είλαη ζρεηηθά πνιύ κηθξό , όρη κεγαιύηεξν από 50 επξώ.  

 

 
 

 



 

 

Δθαξκνγή 

 

Σηελ θσηό θαίλνληαη όια ηα γξαλάδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο λέεο ζρέζεηο κεηάδνζεο. Η θαζέηα είλαη κία SRAM 1070 10sp ε 

νπνία είλαη θαη ε πην θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαηξνπήο ιόγσ ηεο 

θιηκάθσζεο ηεο. Η κεηαηξνπή κπνξεί λα γίλεη θαη κε θαζέηα Shimano αιιά ζε 

θάπνην ζεκείν ράλεη ηελ νκαιή θιηκάθσζε. Η ινγηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 41Τ 

κεηά ην κπινθ ησλ 25-28-32-36 κε ηελ αθαίξεζε ελόο κνλνύ γξαλαδηνύ όπσο ηα 15, 

17 ή 19 . Τν 11 δελ πξέπεη λα αθαηξεζεί δηόηη ράλνπκε ζε ηειηθή ζρέζε κεηάδνζεο 

θαζώο επίζεο θαη ην 13 δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί δηόηη έρεη παηνύξα γηα λα 

«θνπκπώζεη» πάλσ ηνπ ην 11. Τν πην ζσζηό είλαη λα αθαηξεζεί ην 17 θαη ε 

θιηκάθσζε λα πάξεη ηε κνξθή : 11 – 13 – 15 – 19 – 22 – 25 – 28 – 32 – 36 – 41 ε 

πνία είλαη θαη ε πην νκαιή  ,εθηόο από ην 15 ζε 19 (4 δόληηα) . Γηα ηελ πιήξε 

νκαινπνίεζε ηεο θιηκάθσζεο απαηηείηαη ε αθαίξεζε ησλ 15 θαη 17 θαη ε ηνπνζέηεζε 

ελόο 16 (από θαζέηα shimano) ην νπνίν ππάξρεη ζθέην ζην εκπόξην σο αληαιιαθηηθό 

θαζέηαο θαη έηζη λα δεκηνπξγεζεί ε βέιηηζηε θιηκάθσζε : 11 – 13 – 16 – 19 – 22 – 

25 – 28 – 32 – 36 – 41 . Έηζη νη αιιαγέο  γίλνληαη κε αύμεζε 2 (11-13) , 3 (13-16-19-

22-25-28) , 4 (28-32-36) θαη 5 δνληηώλ (36-41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα 

 

Ο ζθνπόο ηεο κεηαηξνπήο απηήο – πέξαλ ηεο εκθάληζεο θαη «κόδαο» -  γίλεηαη γηα 

ράξε ηεο απιόηεηαο θαη ησλ ρεηξηζκώλ ηαρπηήησλ κόλν από ην δεμί ρέξη έηζη ώζηε λα 

γίλεηαη πην γξήγνξα ε αιιαγή ηαρπηήησλ ρσξίο ζθέςε επηινγήο κηθξνύ – κεζαίνπ 

δίζθνπ έηζη ώζηε ην αξηζηεξό ρέξη λα «δνπιεύεη» κόλν ζην θξέλν θαη ζην 

ρεηξηζηήξην ηεο κεηαβιεηνύ ύςνπο ληίδαο ζέιαο – αλ έρνπκε - .Δπίζεο δεκηνπξγείηαη 

πεξηζζόηεξε ειεπζεξία κεηαμύ ηνπ κηθξόηεξνπ κπξνζηηλνύ δίζθνπ θαη ηνπ εδάθνπο 

έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αλάβαζε απόηνκσλ βαζκίδσλ. Ο ρεηξηζκόο ησλ 

ηαρπηήησλ είλαη πην απνηειεζκαηηθόο κε κεγαιύηεξεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

ηαρπηήησλ ιόγσ ηνπ κπξνζηηλνύ γξαλαδηνύ 28Τ ζε ζρέζε κε 22Τ ή 24Τ  ,έηζη ώζηε 

λα βξίζθεηαη γξεγνξόηεξα ε ζσζηή ζρέζε κεηάδνζεο αλαιόγσο ηεο θιίζεο ηεο 

δηαδξνκήο. 

Η επηινγή ηνπ 28Τ κπξνζηά κε 41Τ πίζσ δίλεη κία ζρέζε κεηάδνζεο 1,464                 

( πεξηζηξνθέο δηζθνβξαρίνλα αλά πεξηζηξνθή πίζσ ηξνρνύ) ε νπνία είλαη πεξίπνπ 

όκνηα θαη αλεπαίζζεηα πην θνληή από ηελ θιαζηθή ζρέζε 32-22 (1,454) ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνύλ σο πξώηε ηαρύηεηα αξθεηά πνδήιαηα. Η επηινγή απηή πξνηείλεηαη 

έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύκε πεξηζζόηεξν ηελ δεύηεξε ζρέζε 28-36 (1,285) γηα ηηο 

πεξηζζόηεξεο αλαβάζεηο αθήλνληαο ηελ 28-41 γηα ειάρηζηα πνιύ αλεθνξηθά 

θνκκάηηα. Θα κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί θαη 30Τ γξαλάδη εκπξόο , ην νπνίν ππάξρεη 

ζην εκπόξην ζε BCD 104 έηζη ώζηε λα βηδσζεί ζηελ ζέζε ηνπ κεζαίνπ κε ην 

πιενλέθηεκα όηη ην ζπγθεθξηκέλν ηνπ εκπνξίνπ έρεη θαηεξγαζία όκνηα κε xx1 θαη 

ζπγθξαηεί θαιύηεξα ηελ αιπζίδα ώζηε λα κελ απαηηείηαη ηελησηήξαο ή νδεγόο. Όκσο 

ε 30-41 (1,366) αληηζηνηρεί ζηελ 36-26 (1,384) θαη είλαη «βαξεηά» σο πξώηε 

ηαρύηεηα γηα αξθεηά απόηνκα θνκκάηηα ησλ ιεζβηαθώλ κνλνπαηηώλ, ρσξίο λα είλαη 

απαγνξεπηηθή. 

Η εθαξκνγή ηεο κεηαηξνπήο κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα shimano ή 

sram θαη κε όια ηα πίζσ ληεξαγηέ long ή medium cage κε βίδσκα ζην ηέξκα ηεο 

ξύζκηζεο απόζηαζεο ώζηε λα κελ αθνπκπάεη ην ληεξαγηέ ζηελ θαζέηα ζην 41Τ.  

Γελ κπνξεί λα δνπιέςεη ζσζηά κε πίζσ ληεξαγηέ ηύπνπ downhill – sort cage. 

Η ηειηθή ζρέζε ηνπ 11-28 είλαη θάπσο θνληή αιιά νξηαθά αξθεηή γηα ζθηρηά 

θαηεθνξηθά όπσο ηα πεξηζζόηεξα ηνπ λεζηνύ καο. Γηα πην αλνηρηά θνκκάηηα ή 

αγώλεο θαηάβαζεο απαηηείηαη 30Τ ή κεγαιύηεξν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γεληθά 

 

10
ε
 ηαρύηεηα 11-28 – bash guard ηδηνθαηαζθεπή από 32 γξαλάδη 

 

 

1
ε
 ηαρύηεηα 41-28 

 

 

 

 



 

 

Βάξνο γξαλαδηνύ 41Τ  - 217γξ. 

 

 

 

Βάξνο νδεγνύ αιπζίδαο (πξναηξεηηθνύ) – 60γξ 

 

 

 

 



 

 

Δμαξηήκαηα πνπ αθαηξνύληαη : αξηζηεξό ρεηξηζηήξην, κεζαίν γξαλάδη (ή θαη κεγάιν 

αλ ππάξρεη), κπξνζηηλό ληεξαγηέ, ζπξκαηόζρνηλν κε εμσηεξηθό, γξαλάδη 17 ή άιιν. 

 

 

 

Τν γξαλάδη ηνπνζεηεκέλν κεηά από κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία κε αθαίξεζε πιηθνύ 

θαη ηειηθό βάξνο 160 γξακκάξηα. 

 

 

 

Με ην ειάθξσκα ηνπ γξαλαδηνύ ζηα 160 γξακκάξηα θαη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε 

νδεγνύ αιπζίδαο παξαηεξείηαη απώιεηα βάξνπο πεξίπνπ -200 γξ. ζην ζύλνιν (κε 

επηβάξπλζε πεξίπνπ 140 γξ ζηνλ πίζσ ηξνρό). 


