
THE CHAIN GUIDE
- Vše, co potřebujete vědět o řetězech  -

včetně užitečných tipů pro údržbu!



IF Gold Award 2010

Společnost
Již po mnoho let firma KMC zdokonaluje technologii skrývající se za řetězy jízdních kol,
a to prostřednictvím výzkumu, vývoje, trvalého zlepšování a cenné zpětné vazby od nejlepších 
světových profesionálních závodníků. Snaha firmy KMC o dosažení dokonalosti vede k jejímu 
opakovanému ocenění nejvyššími cenami za návrh v daném odvětví.
Kromě nadšení pro zlepšování odborného výkonu je společnost KMC rovněž členem organizace 
Green Transportation Industrial, probíhá měření uhlíkové stopy všech výrobků společnosti. 
Firma KMC si vysoce cení životního prostředí, což pomůže vytvářet další úspory ve výrobních 
postupech.
S blížícím se 35. výročím bude firma KMC při své snaze o dosažení dokonalosti pokračovat ve 
zlepšování. Očekává se, že řetěz firmy KMC bude při dosahování svých cílů používat stále více 
nejlepších světových závodníků.

 Lidé
Od roku 1977, kdy Charles Wu vyrobil své první řetězy, firma KMC již dávno přerostla své první 
výrobní zařízení a v současné době vyrábí
v 9 závodech 110 milionů řetězů. Dnes, o 35 let později, firma KMC pracuje prostřednictvím 
mezinárodní sítě společností, které zajišťují prvotřídní celosvětovou distribuci a servis. Firma KMC 
vyrábí řetězy také pro další známé obchodní značky a při svém neustálém úsilí v oblasti výzkumu 
a vývoje se zabývá vytvářením lepších, pevnějších a lehčích řetězů.

O KMC
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The Chain Specialists

Výrobky
Naším posláním je vyrábět ty nejlepší řetězy, jaké jsou vhodné pro každé hnací ústrojí a které 
jsou dodávány na všechny trhy a každému zákazníkovi, od nejnáročnějšího jezdce závodů Pro 
Tour po běžného cyklistu. Firma KMC přijala velmi důležité pravidlo: pokud výrobek není dost 
dobrý pro nás, potom rozhodně není dost dobrý pro vás! Můžete si být velice jisti, že naše 
výrobky jsou kromě toho, že je profesionální jezdci namáhají až do krajnosti, u nás nejprve 
zkoušeny až na absolutní mez!

Správná volba!
Firma KMC vyrábí pouze řetězy. Veškeré naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřuje na 
řetězy – takto vždy dokážeme vytvořit pro vaše hnací ústrojí ty nejlepší možné výrobky. Značná 
část našeho příjmu je investována do vytváření inovací, k životnímu prostředí šetrnější výrobě
a ke zvyšování účinnosti, takže společnost KMC může vyrobit ten nejlepší řetěz, jaký můžete 
dostat!
Servis, špičková kvalita a spolehlivost jsou vždy naší nejvyšší prioritou, proto slavné značky 
jízdních kol po celém světě nyní používají na svých jízdních kolech jako originální vybavení 
řetězy firmy KMC.

Robert Wu, 
prezident firmy KMC Chain Industrial Co. LTD3



Champion is our DNA

Mistrovství je v naší DNA

Odolné řetězy pro náročné jezdce
Firma KMC sponzoruje řadu špičkových týmů ve všech disciplínách, MTB Elite, silničních závodech UCI World 
Tour, cyklokrosu, BMX a triatlonu. Všechny tyto týmy jsou velmi rády, že mohou používat naše řetězy, které 
zlepšují výkon. Nejen že týmy získávají naše řetězy s nejlepším výkonem, ale také my získáváme neocenitelnou 
zpětnou vazbu, která pomáhá v procesu trvalého zlepšování našich řetězů – a z toho má prospěch každý, od 
profesionálních jezdců na mistrovství až po jezdce, jako jste vy.
Sabine Spitz si speciálně vybrala značku KMC, protože se domnívá, že řetězy firmy KMC jsou nejlepší a dodaly jí 
sebedůvěru k tomu, aby v roce 2008 vyhrála v závodu MTB na olympiádě v Pekingu zlatou medaili.
Na silnici byla kvalita řetězů firmy KMC znovu a znovu ověřována špičkovými jezdci, například Lieuwem Westrou
(z týmu VCD) při závodu Paříž – Nice v roce 2012, Thomasem de Gendtem (z týmu VCD), který zvítězil na Mt. 
Stelvio v Giro 2012, a při závodu Tour de France v roce 2011, kdy si jezdci z týmu Vacansoleil-DCM, například 
Johnny Hoogerland a Pim Ligthart, rovněž vedli výjimečně dobře. Týmu Geox se podařilo zvítězit v závodu 
Vuelta a España 2011, kde Juanjo Cobo jel s řetězem X10 Patriot firmy KMC (pod španělskou vlajkou).

Pokud jde o MTB a BMX, řetěz firmy KMC zvolila Julie Breset (z týmu BH Suntour), která získala olympijskou 
zlatou medaili v MTB X-country v roce 2012, Sabina Spitz (z týmu Sabiny Spitz), která v roce 2012 získala 
stříbrnou olympijskou medaili v MTB X-Country, a Maris Strombergs, který v roce 2012 získal zlatou olympijskou 
medaili v BMX. 
Společně se všichni shodnou na tom, že firma KMC má ve své DNA potenciál stát se mistrem.
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Ride longer, be stronger!

Ride longer, be stronger!
Kompatibilita
Řetězy firmy KMC pro přehazovačky jsou kompatibilní s jakýmkoli systémem, kromě toho firma KMC 
nerozlišuje mezi řetězy pro MTB a řetězy pro jízdu po silnici. Jejich použití jasně udávají označení výrobků. 
Např. řada X10 je vhodná pro každý systém s 10 rychlostmi.

Snadná montáž
Téměř každý řetěz firmy KMC je dodán se spojkou řetězu. Montáž řetězu je poměrně snadná a bezpečnost 
je vyšší. Ke zkrácení řetězu na správnou délku lze použít běžný nástroj na řetězy. Pro montáž a demontáž 
našeho článku MissingLink doporučujeme naše nástroje na rozpojování a spojování.

Životnost
Ve srovnání s jinými renomovanými značkami řetězů mají řetězy řady X firmy KMC delší životnost, jak bylo 
prokázáno v řadě silničních testů. Toto tvrzení je doloženo tím, že firma KMC je jediným výrobcem řetězů, 
který nabízí jedinečnou záruku spokojenosti.

Některé z našich hlavních charakteristik:

Zpracování XXSp  Dvojnásobná odolnost řady X zaručuje u všech našich řetězů X1, X-EL a X-SL 
nepřekonatelnou odolnost. Pokud nebudete s odolností vašeho řetězu spokojeni, 
můžete se na nás obrátit. V každém případě oprávněného nároku řetěz vyměníme.

povlak Dlc  Hlavní charakteristikou černého „diamantového“ povlaku DLC (Diamond Like 
Coating) je omezení opotřebení odíráním. Kromě toho je jeho povrchová tvrdost 
vyšší než u většiny povlaků, což zajišťuje dlouhodobý chod, stálý vzhled a vyšší 
odolnost.

Úprava EpT   Nejnovější pokrok firmy KMC v oblasti ochrany proti korozi. Úprava EcoProTeQ 
zdvojnásobuje odolnost proti korozi ve srovnání s úpravou RB. Přínosy hladšího 
povlaku jsou nižší hlučnost, výborný výkon, maximální odolnost proti korozi a 
skvělý vzhled.

EcoproTEQ

5



X10SL NP Silver

X10SL Ti-N Gold

Dvojnásobná odolnost řady X
Zpracování eXtreme Stretch firmy 
KMC Osvědčené zpracování čepů a 
destiček snižuje náchylnost tohoto 
řetězu k opotřebení způsobenému 
pískem nebo nečistotami, 
vnikajícími do ložisek řetězu. 
Tento řetěz vydrží!

Štíhlá konstrukce
Omezení hmotnosti a zaseknutí 
řetězu.

Povlak z nitridu titanu firmy KMC
Nižší tření, nižší nároky na údržbu 
a vysoká spolehlivost.

Špičková legovaná ocel
Čepy a destičky vyrobené z lego-
vané oceli se speciálním složením 
omezují vytahování řetězu a 
prodlužují tak jeho životnost.

Destička X-Bridge
Vnější destička řetězu X-Bridge byla 
navržena s přesně určenými úhly, 
které zajišťují rychlejší, plynulejší 
řazení převodu a klidnější jízdu.

Za úspěchem firmy KMC stojí technici Steven
a Racine, oba jsou vášniví cyklisté.

Velmi lehký řetěz X-SL

Nesměrové provedení (řada X10) 
Destičky jsou speciálně tvarované 
tak, aby byla zajištěna stoprocentní 
kompatibilita se všemi významnějšími 
značkami, včetně systémů ve směrovém 
provedení.
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Including: MissingLink

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 239 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 253 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 272 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 239 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 253 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 272 grams only!
Double X® Durability

SPECS X-SL

X- Super Light

X- Super Light
Velmi lehký řetěz
Řada velmi lehkých řetězů X-SuperLight nastavila nový standard v oblasti řetězů pro přehazovačky, používaných jezdci MTB 
Elite a profesionálními jezdci silničních závodů. A co je nejdůležitější, stále více náročných amatérů a rekreačních jezdců 
objevuje řetěz X10SL firmy KMC a jeho přínosy spočívající ve snížené hmotnosti, chování při řazení a odolnosti. Vzhledem k 
inovacím se dobré jméno firmy KMC šíří, mezi nedávné pokroky patří: velmi lehký řetěz X-SuperLight, dvojnásobná odolnost 
řady X, povlak z nitridu titanu, nesměrové provedení a spojka MissingLink. Firma KMC se svým výzkumem nikdy nekončí a stále 
hledá další inovace.

Velmi lehké řetězy Super Light lze dodat pro všechny významnější systémy s 9, 10 a 11 rychlostmi, k použití buď pro jízdu po 
silnici, nebo v terénu. Dokonalý chod modelů X10SL na všech systémech je umožněn speciální konstrukcí dvojité destičky 
X-Bridge v nesměrovém provedení. Kromě mimořádně nízké hmotnosti je nejdůležitější vlastností řetězů řady X-SuperLight 
firmy KMC nepřekonatelná odolnost. Firma KMC vlastně své kvalitě důvěřuje natolik, že vaše spokojenost je zaručena!

Ve své snaze o dosažení dokonalosti firma KMC neustále investuje a hledá nové technologie – právě toto úsilí činilo z řady X-SL 
nejlepší řetěz, který lze koupit za peníze. Její charakteristiky, jako je dvojitá destička X-Bridge, ploché stupňové nýtování (kterým 
je obrovskou silou 350 kGF spojen čep a vnější destička – a to pro vaši bezpečnost), to vše činí z tohoto výrobku na vašem 
jízdním kole jedním z dílů s nejvyšší úrovní technologie!

Řetěz X-SL: Skutečně nejlehčí řetěz pro závodní jízdní kola! Řetěz X-SL: Skutečně nejlehčí řetěz pro závodní jízdní kola!Super Light (velmi lehký):  239 gr./114 článků (X11SL) 253 gr./114 článků (X10SL) 267 gr./114 článků (X9SL)
Použití: pro všechny systémy s 9, 10 a +11 rychlostmi, 
silniční a terénní. Vnější destička X-Bridge: velmi rychlé + 
hladké  řazení, tepelné zpracování XX-SP: nepřekonatelná 
odolnost, verze Ti-N Gold: méně tření, nízké nároky na 
údržbu, ploché stupňové nýtování: nejpevnější spoj
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X11SL Gold

X11SL DLC

X11SL DLC Black/Celeste Green

X11L Silver

X11SL Silver

Special World Tour 2013 Limited Edition

Řetěz X11 – nový vítěz v kategorii nízké hmotnosti

Pan R. S. Chen, odpovědný za naše montážní linky, 
pracuje u firmy KMC již od roku 1977.

Řada X11 má nyní záruku! Výborné chování při řazení, velmi hladký chod
a nyní i záruka spokojenosti s nesrovnatelnou odolností řetězu.
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Top-Performance • Light • Double X® Durability

Light - 252 grams only!
Double X® Durability

Weight- and chain suck reduction

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 239 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Light • Double X® Durability

Light - 252 grams only!
Double X® Durability

Weight- and chain suck reduction

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 239 grams only!
Double X® Durability

SPECS X-ll

Light Weight Champion

Including: MissingLink

X11 Series
Nový vítěz v kategorii nízké hmotnosti
Systémy s 11 rychlostmi jsou mezi silničními jezdci a jezdci MTB zavedeny v širokém měřítku. Naše řetězy řady X11 
nabízejí nejlepší chování při řazení, snadnou a bezpečnou montáž za pomoci spojky MissingLink, vynikající trvanlivost 
a nízkou hmotnost. Pro Tour tým Vacansoleil-DCM jezdí s řetězem X11SLDLC – samozřejmě v černé
a zelené „Bianchi“ kombinaci. Pro Team jezdci na Haibike, Sabine Spitz, Adelheit Morath a Kathrin Stirnemann, jezdí s 
řetězem X11SL na přehazovačce SRAM XX1.

vElmi lEhký řETěZ  Řetěz X11 SL firmy KMC váží pouze 235 gramů / 112 článků, nepochybně je světovým 
vítězem v kategorii nízké hmotnosti.

DvojnáSobná   Náš neustálý boj o prodloužení životnosti řetězu činí z řetězů řady X firmy KMC vaši ejlepší 
volbu, pokud jde o odolnost. Spokojenost je přitom zaručena!

povlak Dlc  Hlavní charakteristikou černého „diamantového“ povlaku (DLC, Diamond Like Coating) 
je snížení opotřebení odíráním. Kromě toho je jeho povrchová tvrdost vyšší 
než u většiny povlaků, což zajišťuje dlouhodobý provoz, stálý vzhled a vyšší 
odolnost.

povlak Z Ti-n  Speciální povlak z nitridu titanu firmy KMC nejen vypadá fantasticky, ale má 
také velmi hladký povrch a je mimořádně tvrdý.

Spojka MissingLink-11
Každý řetěz X11 je dodán s jednou sadou spojky MissingLink-11, stačí jen zkrátit řetěz 
na potřebnou délku a spojit jej za pomoci našeho spojovacího nástroje. Při údržbě se 
spojka MissingLink-11 snadno demontuje za pomoci našeho rozpojovacího nástroje. 
Pro zajištění lepších vlastností řetězu X11 použijte při jeho opětovném spojování vždy 
novou spojku MissingLink-11. X11-SL – nový vítěz v kategorii lehké hmotnosti!

Super Light (velmi lehký):  239 g / 114 článků (X11SL)Super Light (velmi lehký): 239 gr./114 článků (X11SL) 
Light (lehký): 252 gr./114 článků (X11L)Použití: pro všechny systémy s 11 rychlostmi, silniční
a terénní Vnější destička X-Bridge: velmi rychlé + hladké řazení
Tepelné zpracování XX-SP: nepřekonatelná odolnost
Povlak DLC: skvělý vzhled, mimořádně tvrdý povrchVerze Ti-N Gold: méně tření, nízké nároky na údržbu

X-SupErlighT

oDolnoST řaDy X
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Hi-Performance • Extremely Durability

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

Including: MissingLink

Type rider : Pro - Road
Test date : February 2011
Conditions : dry weather conditions
Tested chain :  KMC X10L Silver 

Brand S
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CHAIN WEAR COMPARISON
KMC X10L Silver v.s. Brand S

CHAIN WEAR

Distance in km. >>

  
Brand S KMC

 0 km 0 0
 250 km 0,03 0,00
 500 km 0,09 0,00
 750 km  0,16 0,01
 1000 km  0,25 0,06
 1250 km  0,34 0,13
 1500 km 0,37 0,17
 1750 km 0,40 0,18
 2000 km 0,44 0,21
Measured data

Brand S

KMC X10L
Silver

No LAB-test but FIELD-test!

  0,17

  0,40

X10-93

X10SL DLC black-red

X10SL Gold

X10 – řetěz ověřený při závodech

Zrodil se z výsledků terénní zkoušky, provedené jedním z našich 
zkušebních jezdců. Každý řetěz, který firma KMC zkouší, je zhotoven 
z 1/2 řetězu firmy KMC a z 1/2 řetězu jiné přední značky. Obě 
poloviny řetězu jsou poháněny za stejných podmínek
a výsledky zkoušky jsou významné.
Tímto způsobem jsou prováděny všechny zkoušky firmy KMC.
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Hi-Performance • Extremely Durability

X-bridge outer plate
Half nickel plated

eXtra Stretch Proof

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 253 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Light • Double X® Durability

Light - 262 grams only!
Double X® Durability

Weight- and chain suck reduction

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 253 grams only!
Double X® Durability

Top-Performance • Light • Double X® Durability

Light - 262 grams only!
Double X® Durability

Weight- and chain suck reduction

Hi-Performance • Extremely Durability

EcoProTeQ
 

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

EcoProTeQ Anti-Rust Technology

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Hi-Performance • Extremely Durability

COLOR

X-bridge outer plate
Half nickel plated

eXtra Stretch Proof

SPECS X10

The Race Proven Chain

X10 Series
X10 – řetěz ověřený při závodech
Firma KMC sponzoruje různé profesionální týmy pro silniční závody, cyklokros a MTB. Všichni používají různé systémy  
přehazovačky s 10 rychlostmi, S VÝJIMKOU řetězu – modelu X10SL firmy KMC. Pro Tour tým Vacansoleil byl v roce 2012 vybaven 
přehazovačkou SRAM Red a řetězem X10SL Gold firmy KMC,  Sabina Spitz používá přehazovačku SRAM XX a plně spoléhá na řetěz 
X10SL, Julie Breset a Maxime Marott jezdí s Shimano XTR Dyna-sys rovněž s řetězem X10SL.
Řada X10 firmy KMC je bezesporu stoprocentně kompatibilní se všemi systémy přehazovaček s 10 rychlostmi a poskytuje  
výjimečné vlastnosti i pro ty nejnáročnější jezdce.
Vytvořením a použitím špičkové technologie je firma KMC schopna udržovat kvalitu svých řetězů stále vpředu před 
konkurencí. 

X-SupErlighT   Řetěz X11 SL firmy KMC váží pouze 235 gramů / 112 článků, bezpochyby je světovým vítězem v kategorii nízké hmotnosti.

DoublE X DurabiliTy   Náš neustálý boj o prodloužení životnosti řetězu činí z řetězů řady X firmy KMC vaši nejlepší volbu, pokud jde o odolnost. 
Spokojenost je zaručena!

nESměrové provEDEní   Montáž řetězu řady X10 firmy KMC je nezávislá na směru, je proto dokonale vhodný pro všechny systémy – ve směrovém 
provedení, silniční nebo MTB.

povlak Dlc  Hlavní charakteristikou černého „diamantového“ povlaku (DLC, Diamond Like Coating) je snížení opotřebení odíráním. 
Kromě toho je jeho povrchová tvrdost vyšší než u většiny povlaků, což zajišťuje 
dlouhodobý provoz, stálý vzhled a vyšší odolnost.

Úprava  Nejnovější pokrok firmy KMC v oblasti ochrany proti korozi. Úprava EcoProteQ 
odolnost proti korozi ve srovnání s úpravou RB zdvojnásobuje. Přínosy 
hladšího povlaku jsou nižší hlučnost, výborný výkon, 
maximální odolnost proti korozi a skvělý vzhled.

povlak Z Ti-n    Speciální povlak z nitridu titanu firmy KMC nejen vypadá 
fantasticky, ale má také velmi hladký povrch a je  
mimořádně tvrdý.

X10: Řetěz ověřený při závodech!Super Light (velmi lehký : 253 gr./114 článků (X10SL)
Extra Light (zvlášť lehký) : 262 gr./114 článků (X10EL)
Použití: pro všechny systémy s 10 rychlostmiVnější destička X-Bridge: velmi rychlé + hladké řazení
Tepelné zpracování XX-SP: nepřekonatelná odolnost
Povlak DLC: skvělý vzhled, mimořádně tvrdý povrchVerze Ti-N Gold: méně tření, nízké nároky na údržbu
Úprava EcoProTeQ EPT: maximální odolnost proti korozi!PS: Smart & Simple Non-Directional Design!

EpT – EcoproTEQ
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Including: MissingLink

X9SL Gold

X9L Silver

X9-93

X9SL Gold

X9SL Silver

Pan D. S. Wu, náš odborník na tepelné zpracování, 
který provádí kontrolu ocelové konstrukce.

X9 – spolehlivost v akci
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Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 272 grams only!
Double X® Durability

Hi-Performance • Extremely Durable

COLOR

X-bridge outer plate
Half nickel plated

eXtra Stretch Proof

Hi-Performance • Extremely Durable

EcoProTeQ
 

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Hi-Performance • Light • Double X® Durability

Light - 292 grams
Double X® Durability

Weight- and chain suck reduction

Hi-Performance • Extremely Durable

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

Top-Performance • Super Light • Double X® Durability

Super Light - 272 grams only!
Double X® Durability

Hi-Performance • Extremely Durable

X-bridge outer plate
Half nickel plated

eXtra Stretch Proof

Hi-Performance • Light • Double X® Durability

Light - 292 grams
Double X® Durability

Weight- and chain suck reduction

Reliability in Action

SPECS X9

X9 Series

Řetěz X9: Spolehlivost v akci!Super Light (velmi lehký) : 272 g / 116 článků (X9SL)
Light (lehký)  : 292 g / 116 článků (X9L)
Použití: pro všechny systémy s 9 rychlostmiVnější destička X-Bridge: velmi rychlé + hladké řazení
Tepelné zpracování XX-SP: nepřekonatelná odolnost
Verze Ti-N Gold: méně tření, nízké nároky na údržbu
Úprava EcoProTeQ EPT: Maximální odolnost proti korozi!

Sabine Spitz, která získala zlatou olympijskou medaili, si vybrala řetěz X9SL Gold, protože po porovnání mnoha značek řetězů 
zjistila, že nejlepší chování ze všech dostupných výrobků má řetěz X9 SL firmy KMC, což jí dodalo sebedůvěru k tomu, aby jela 
závod „svého života“ v Pekingu. Řetězy firmy KMC mají tu pravou DNA pro vítězství a ty pravé vlastnosti k tomu, aby s nimi bylo 
možné jezdit déle a aby byly pevnější.
Sortiment řetězů firmy KMC pro 9 rychlostí nabízí například tyto charakteristiky:

DoublE X DurabiliTy   Náš neustálý boj o prodloužení životnosti řetězu činí z řetězů řady X firmy KMC vaši nejlepší volbu, 
pokud jde o odolnost. Spokojenost je zaručena!

X-SupErlighT   řetěz X9 SL firmy KMC váží pouze 272 gramů / 116 článků, bezpochyby je světovým vítězem v 
kategorii nízké hmotnosti.

povlak Z Ti-n   (X9SL and X9L) Speciální povlak z nitridu titanu firmy KMC nejen vypadá fantasticky, ale má také 
velmi hladký povrch a je mimořádně tvrdý. 

Úprava  Nejnovější pokrok firmy KMC v oblasti ochrany proti korozi. Úprava EcoProteQ 
   odolnost proti korozi ve srovnání s úpravou RB zdvojnásobuje. Přínosy hladšího povlaku jsou nižší 

hlučnost, výborný výkon, maximální odolnost proti korozi a skvělý vzhled.

kmc X-briDgE   Navržena speciálně tak, aby umožnila rychlé, hladké a přesné řazení.

Spojka miSSing link   Nejspolehlivější a uživatelsky přívětivý způsob spojení řetězu

Ať jste nejnáročnějším jezdcem, pro kterého je dost dobré pouze to nejlepší, nebo příležitostným víkendovým 
bojovníkem, řetěz ze skupiny X9 firmy KMC vás nenechá na holičkách, přičemž nabízí mimořádně vysokou 
odolnost, bezkonkurenční chování při řazení, hladký chod a samozřejmě spojku MissingLink-9 pro snadnou 
údržbu. Řetěz X9SL – jak je ověřeno při závodech, uspokojí i nejuznávanějšího jezdce a nabízí celou řadu 
vlastností. Řetěz X9L vám za peníze poskytuje vysokou hodnotu, stejně jako vnitřní destičky omezující 
zaseknutí řetězu a povlak z nitridu titanu. Součástí je i spojka MissingLink. Dvojnásobná 
odolnost řady X. Řetězy X9-93 a X9-73 nabízejí všechny hlavní funkce, které lze od řetězu 
řady X s vysokým výkonem očekávat. 
Spolehlivost v akci, která vás nenechá na holičkách.

EpT – EcoproTEQ
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S

Touring - Index
For City, MTB, Race, Trekking 

and Hybrid

Hi-Performance • Extremely Durable

X-bridge outer plate
Half nickel plated

eXtra Stretch Proof

 RB

ANTI RUST  |  Rust Buster  |  ANTI RUST  |  Rust Buster

Touring - Index
For City, MTB, Race, Trekking 

and Hybrid - Less maintenance

Hi-Performance • Extremely Durable

X-bridge outer plate
Nickel plated

eXtra Stretch Proof

 

Z8

Touring - Index
For City, MTB, Race, Trekking 

and Hybrid

Touring - Index
For City and Trekking

Z7
Hi-Performance • Extremely Durable

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

EcoProTeQ
 

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Including: MissingLink

Z8 S

Z7

x8.99

Řetěz X8: Nejodolnější řetěz pro 8 rychlostí!

Profesionální závodníci světové třídy prokázali, že společnost KMC poskytuje vynikající 
výrobky, které jim pomáhají dosahovat svých vítězství!
Mistři, kteří používají 6, 7 a 8 rychlostí a jsou se svým systémem přehazovačky plně 
spokojeni, mohou chtít použít jiný kvalitní řetěz s vysokým výkonem. Firma KMC má 
ideální řetěz pro každý typ jezdce: řetěz X8. Tato řada, která je kompatibilní se všemi 
hlavními řadicími systémy a vhodná pro kazety pro 6, 7 a 8 rychlostí, v sobě slučuje 
dokonalé chování při řazení, vysokou odolnost, snadnou montáž a cenovou dostupnost.

Pokud hledáte bezkonkurenční hodnotu, podívejte se na naši řadu Z: řetězy Z8 a Z7.

6- 7- & 8-speed
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X10 Vivid red

S1 Shiny green

HL710 red

K710 blue

Ride Trough the COLORS of life
Color ChainX10SL Diamond Like Coating

Jízda v barvách života 
Jízdní kolo není jen dopravním prostředkem, stále více se stává výrobkem vyjadřujícím životní styl. Firma 
KMC nabízí celou řadu barevných řetězů, takže každý může realizovat svůj vlastní osobní styl. Řada Vivid v 
sobě slučuje všechny výhody našich řetězů řady X, avšak s barevnými prvky, a to pro závodníky  
na horských kolech i pro závodníky v silničních závodech, kteří jsou si vědomi svého stylu.
V našem sortimentu pro jednu rychlost a BMX naleznete široký výběr barev, které vašemu  
jízdnímu kolu dodají nádech exklusivity.
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Elektrické jízdní kolo, kde bychom bez něj byli? 
V současné době poptávka po jízdních kolech s elektrickým pohonem opravdu roste, umožňuje 
mnoha lidem dále využívat výhod cyklistiky. Elektrická jízdní kola jsou samozřejmě dodávána v 
mnoha tvarech a velikostech a s různým hnacím ústrojím.
Ve firmě KMC sledujeme veškerý vývoj v oblasti elektrických jízdních kol, zejména ten, který může mít 
přímý dopad na hnací ústrojí. Elektrická jízdní kola lze zhruba rozdělit do dvou kategorií:
 1.  Poháněná motorem předního nebo zadního náboje na základě pohybu pedálu (bez zvláštního 

dopadu na řetěz).
 2.  Poháněná hnací jednotkou, např. Bosch nebo Panasonic, (s řetězovým pohonem) umístěnou 

centrálně, na základě pohybu pedálu.
Speciálně pro jízdní kola s řetězovým pohonem vyvinula firma KMC zesílený řetěz, který se vyrovná s 
podstatně vyššími točivými momenty, které tato jízdní kola vytvářejí. A u jízdních kol se systémem s 
vnitřním ozubením jsou nejdůležitějšími charakteristikami řetězu vysoká pevnost v tahu a odolnost.
Pro vaše elektrické jízdní kolo s nábojem s vnitřním ozubením nabízí firma KMC následující možnosti:

e-Bike single speed

Řetěz Z1HX Narrow (úzký)• 1 ⁄2” x 3/32” • Konstrukce pro velké zatížení•  Pevnost v tahu o 30 % vyšší než standardní• Poniklovaný• 112 nebo 128 článků

Řetěz X1• 1 ⁄2” x 3/32”•  Mimořádně odolný, tento řetěz opravdu vydrží!•  Pevnost v tahu o 20 % vyšší než standardní• Nízká hmotnost•  Poniklovaný, s povlakem Gold nebo  EcoProteQ• 110 nebo 130 článků

Řetěz Z1X EPT• 1⁄2” x 1/8”• Dlouhá životnost• Povlak proti korozi EcoProTeQ• 112 nebo 128 článků
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Z  

Wide: 1/8” 
EcoProTeQ Anti-Rust Technology
Less maintenance - High reliabilty

EXTRA LONG  |  128 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Heavy Duty • Double X® Durability

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  EXTRA LONG  |  136 LINKS

EcoProTeQ
 

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Heavy Duty • Double X® Durability

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  EXTRA LONG  |  136 LINKS

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting

Hi-Performance • Double X® Durability

EcoProTeQ
 

EXTRA LONG  |  130 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Double X® Durability
Extra long / e-Bike

EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Heavy Duty • Double X® Durability

Triple X-Durability

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  EXTRA LONG  |  136 LINKS

Heavy Duty • Double X® Durability

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

EcoProTeQ
 

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

EXTRA LONG  |  128 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Narrow
Silver

Narrow: 3/32” Nickel Plated
For Internal Gear Hub / Single speed

Heavy Duty Design

The Special e-Bike chain

e-B
ike chain

Speciální řetěz pro přehazovačku elektrického jízdního kola

X9e•  Kompatibilní s jakoukoliv přehazovačkou pro 9 rychlostí• Výkon čepu zvýšen o 30 %• O 30 % vyšší odpor ve zkrutu• Lze dodat v lesklé stříbrné barvě•  a s povlakem na ochranu proti  korozi EcoProTeQ• 136 článků

Sportovní elektrická jízdní kola s řetězovým pohonem, nejnovější trend
Elektrická jízdní kola s vysokým výkonem a řetězovým pohonem se systémy přehazovačky opravdu posouvají vlastnosti 
řetězu do krajnosti. Extrémní podmínky, jako je řazení za vysokého zatížení a stoupání do strmého svahu s vysokým 
točivým momentem, vedly k vývoji speciální zesílené verze řetězů známé řady X firmy KMC pro elektrické jízdní kolo 
určené pro kazety pro 9 a 10 rychlostí. V terénu vyzkoušená a ověřená spolehlivost z něj činí tu správnou volbu pro 
systémy s řetězovým pohonem se středním motorem.

Pro systémy s kazetami pro 9 rychlostí: Pro systémy s kazetami pro 10 rychlostí:

X10e•  Kompatibilní s jakýmkoliv systémem přehazovačky pro 10 rychlostí• Výkon čepu zvýšen o 30 %• O 30 % vyšší odpor ve zkrutu•  Speciální tvarované destičky pro hladší řazení při zatížení•  Lze dodat v lesklé stříbrné barvě a s povlakem na ochranu proti korozi EcoProTeQ• 136 článků
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Bushed / Wide: 1/8”
For Internal Gear Hub / Single speed

1

EXTRA LONG  |  128 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Narrow
Silver

Narrow: 3/32” Nickel Plated
For Internal Gear Hub / Single speed

Heavy Duty Design

Z  

Wide: 1/8” 
EcoProTeQ Anti-Rust Technology
Less maintenance - High reliabilty

EXTRA LONG  |  128 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

S  
 

Wide: 1/8”
For Internal Gear Hub / Single speed

Less maintenance

ANTI RUST  |  Rust Buster  |  ANTI RUST  |  Rust Buster

Bushed / Wide: 1/8”
For Internal Gear Hub / Single speed

1COLOR

Naše řada pro jednu rychlost nabízí například tyto charakteristiky:

Díly Z nErEZavějící ocEli  Pro řetěz Z1 Inox jsou použity díly z nerezavějící oceli s technologií zajišťující 
dlouhou životnost a zkosené vnitřní destičky zamezující spadnutí řetězu;vniTřní DESTičky  

ZamEZující SpaDnuTí řETěZu  Vzhledem ke zvláštnímu tvaru vnitřní destičky řetěz nespadne ani po jeho 
vytažení;

Zpracování pro ZajišTění  Jsme jediným výrobcem řetězů, který nabízí tuto charakteristiku pro řetězy
  pro jednu rychlost. Zpracování pro zajištění dlouhé životnosti podstatně zvýší 

životnost řetězu;

řETěZ hX pro vElké ZaTížEní  Zesílené řetězy, které nabízejí o 30 % větší pevnost, pro nejnáročnější prostředí a 
nejsilnější jezdce;

ZkoSEní vniTřní DESTičky Pro zajištění tichého a hladkého chodu;

Úprava EpT – EcoproTEQ  Nejnovější pokrok v oblasti ochrany proti korozi. Úpravou EcoProteQ se 
zdvojnásobí odolnost proti korozi ve srovnání s úpravou RB. Přínosy hladšího 
povlaku jsou nižší hlučnost, vynikající výkon, maximální odolnost proti korozi 
a skvělý vzhled.

Internal Gear Chain

Dlouhé živoTnoSTi 

18



Z1

Wide: 1/8”
For Internal Gear Hub / Single speed

Z  

Wide: 1/8” 
EcoProTeQ Anti-Rust Technology
Less maintenance - High reliabilty

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

 I N O X

Wide: 1/8” 
Stainless Steel Technology

Less maintenance - High reliabilty

NO RUST  |  Stainless Steel  |  NO RUST  |  Stainless Steel

Hi-Performance • Double X® Durability

Double X® Durability
Nickel Plated

Hi-Performance • Double X® Durability

Double X® Durability

Hi-Performance • Double X® Durability

EcoProTeQ
 

Double X® Durability
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

X1 Silver X1 Gold

X1 The Kilometre Killer

Single Speed
X1 – speciální řetěz pro vnitřní ozubení

Většina výrobců řetězů věnuje jen malou pozornost vývoji speciálního řetězu pro jízdní kolo s jednou rychlostí 
nebo s vnitřním ozubením, případně ji tomuto vývoji nevěnuje vůbec. Ve firmě KMC přemýšlíme jinak – na řetěz pro 
vnitřní ozubení špičkového náboje jsou ve srovnání s řetězem na dětském jízdním kole kladeny zcela jiné požadavky.
Proto jsme vyvinuli specifické řetězy pro specifická jízdní kola – od nejjednodušších jízdních kol s brzdami 
volnoběžky po nejmodernější špičkové městské jízdní kolo pro dojíždějící, vybavené prvotřídním systémem 
vnitřního ozubení.

Pro každou kategorii jízdního kola nabízíme speciální aplikaci: mimořádně pevný řetěz pro Freestyle BMX, 
mimořádně odolný řetěz pro dojíždění nebo jiné každodenní použití nebo jednoduše módní barevný řetěz pro 
přizpůsobení vašemu životnímu stylu.
Stejně tak vážně bere firma KMC také sortiment pro jednu rychlost (který zahrnuje jízdní kolo s vnitřním ozubením). 
Vezměme náš řetěz X1, jedná se o první řetěz speciálně vyvinutý pro špičková jízdní kola s vnitřním ozubením, kde 
po celou dobu procesu návrhu byly klíčovými slovy odolnost a stabilita. A pro vytvoření tohoto řetězu byly využity 
všechny technologie a zkušenosti firmy KMC.

Firma KMC nabízí také skvělé výrobky pro jakoukoliv aplikaci s jednou rychlostí – naše řetězy řady Z pro jednu 
rychlost jsou stále pohodlné, bezpečné, spolehlivé a cenově dostupné.
A nyní lze technicky vyspělejší řetězy, stejně jako základní modely, dodat v různých barvách – tak, aby odpovídaly 
stylu a vzhledu vašeho špičkového kola s jednou rychlostí.
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S  
 

Wide: 1/8”
For Internal Gear Hub / Single speed

Less maintenance

ANTI RUST  |  Rust Buster  |  ANTI RUST  |  Rust Buster

Bushed Chain

B  
RB

Bushed / Wide: 1/8”
For Internal Gear Hub / Single speed

Less maintenance

Z1X EPT Narrow

X9 EPT

X10 EPT

EpT Nickel PlatedRB Regular

500h

250h

750h

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

 

Narrow 3/32”
EcoProTeQ Anti-Rust Technology
Less maintenance - High reliabilty

Všechny naše modely s povlakem EPT EcoProTeQ mohou při zkoušce v solné komoře 
vydržet až 750 hodin bez koroze, čímž splňují nejvyšší normy v oblasti ochrany 
proti korozi.

The Anti-Rust Chain
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The Rust Buster Chain

Heavy Duty • Double X® Durability

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

EcoProTeQ
 

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Z  

Wide: 1/8” 
EcoProTeQ Anti-Rust Technology
Less maintenance - High reliabilty

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Heavy Duty • Double X® Durability

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

EcoProTeQ
 

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Heavy Duty • Double X® Durability

EXTRA LONG  |  136 LINKS  |  EXTRA LONG  |  136 LINKS

EcoProTeQ
 

Hi-PinPower >400KGF e-Bike chain
Heavy Duty Hi-Power e-Riveting
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

Hi-Performance • Extremely Durability

EcoProTeQ
 

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

EcoProTeQ Anti-Rust Technology

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

 RB

ANTI RUST  |  Rust Buster  |  ANTI RUST  |  Rust Buster

Touring - Index
For City, MTB, Race, Trekking 

and Hybrid - Less maintenance

Hi-Performance • Extremely Durable

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

EcoProTeQ
 

X-bridge outer plate
eXtra Stretch Proof

EcoProTeQ Anti-Rust Technology

A
nti-R

ust

Hi-Performance • Double X® Durability

EcoProTeQ
 

Double X® Durability
EcoProTeQ Anti-Rust Technology

NO RUST  |  EcoProTeQ  |  NO RUST  |  EcoProTeQ

Prvotřídní ochrana proti korozi
Firma KMC je průkopníkem v oblasti řetězů s povlakem na ochranu proti korozi a skutečným vůdcem na trhu. Maximální 
ochrana proti korozi je vytvořena netoxickými materiály šetrnými k životnímu prostředí, vše v souladu s evropskými normami.

Koroze
 - snižuje životnost řetězu;
 - snižuje účinnost hnacího ústrojí;
 - má negativní vliv na chování řetězu (při řazení);
 - zvyšuje možnost přetržení řetězu.

Závěr: koroze = žádná zábava z jízdy

Úprava EcoProteQ
Nejnovější pokrok firmy KMC v oblasti ochrany proti korozi, úprava EcoProteQ, zdvojnásobuje odolnost proti korozi ve srovnání 
s úpravou RB. Přínosy hladšího povlaku jsou nižší hlučnost, vynikající chování, maximální odolnost proti korozi
a skvělý vzhled.
Řetězy s ochranou proti korozi firmy KMC dodávají vašemu životu pohodlí. Řetězy EPT a RB vyžadují méně údržby (i když tu a 
tam budou potřebovat trochu namazat). Takže můžete jednoduše jezdit bez obav, že déšť nebo posypová sůl řetěz zničí.
Skutečné výhody našich řetězů s ochranou proti korozi jsou: větší pohodlí, nižší nároky na údržbu, vyšší spolehlivost a 
odolnost. 

Modelů s povlakem na ochranu proti korozi je několik, od řetězů pro jednu rychlost až po řetězy pro  
přehazovačku s 10 rychlostmi.

Výhody:
•  EPT = zkouška v solné komoře po  dobu 1 000 hodin•  RB = zkouška v solné komoře po  dobu 500 hodin• Nižší nároky na údržbu• Vysoká spolehlivost• Funkce ochrany• Delší životnost
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K910/K810/K710

K710 color

Z510HX

K710SL TI gold

Kool Knight KK710

IF Gold Award 2010

The Kool Jumping Chain
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The Kool Jumping Chain

B
M

X Series
Řetěz K710/K810 Kool Jumping
Řetězy K710 a K810 jsou nejprodávanější řetězy řady K pro BMX, a to vzhledem k jejich odolnosti a výkonu. Ať už jimi narážíte na koleje, nebo je 
odíráte o obrubníky. Vzhledem k jejich širší a tlustší konstrukci destičky budou řetězy K710 a K810 chránit řetězové kolo lépe než jakýkoliv jiný 
řetěz. A s pevností v tahu nad 1 300 kgf jsou tyto řetězy doslova bomba. Velikost řetězu K710 je 1/2" x 1/8", tudíž je kompatibilní s téměř každým 
řetězovým kolem a volnoběžkou pro BMX. Velikost řetězu K810 je 1/2" x 3/32" je kompatibilní s úzkými věnci řetězového kola a řetězovými koly.

řETěZ k710Sl  Řetěz K710SL nabízí stejné charakteristiky jako řetěz K710, ale s 20 % snížením hmotnosti. Duté vnitřní a vnější destičky a čepy 
zajišťují jezdcům, kteří chtějí nízkou hmotnost, stejně odolný řetěz, ale s výrazným snížením hmotnosti. Tento řetěz má všechny charakteristiky, jak 
pro Freestyle BMX, tak pro závody, které byste kdy mohli chtít.

řETěZ k910  Řetěz K910 je větší verzí řetězu K710 Kool s pevností v tahu neuvěřitelných 1 500 kgf. Řetěz K910 je ideální pro silné jezdce, kteří 
využívají své řetězy na maximum. Tento řetěz vás nenechá na holičkách.

řETěZ Z510hX a Z610hX  Tento řetěz, nejlepší z obou oblastí, je lehký a odolný. Řetězy řady HX mají tlustší vnější destičky, které zvyšují 
pevnost v tahu na 1 200 kgf. Vzhledem k jejich možným velikostem 1/8" a 3/32" je lze použít na téměř každé řetězové kolo nebo volnoběžku. 
Pro svoji odolnost a spolehlivost jsou rovněž velmi populární na jízdních kolech vybavených nábojem s nitřním ozubením ve středním a vyšším 
rozsahu.

řETěZ kk710  Řetěz KK710 (KOOL Knight) je vůbec nejodolnější řetěz pro jednu rychlost s polovičními články. Ideální je pro extrémní Freestyle 
BMX a jízdu v parku. Rovněž je ideální pro nově vznikající trh s pevným ozubením pro Freestyle, protože je vybaven dvojitým můstkem typu L, 
který chrání řetězové kolo při obrušování. Pro zajištění lepší absorpce energie při nárazech má destičku v provedení s dělenou horní částí a pro 
zachování nízké hmotnosti má také duté čepy. Jeho odolnost zvyšuje zpracování pro zajištění odolnosti proti vytahování XX-SP. Řetěz KK710 je 
ideálním příkladem toho, co lze vytvořit s více než 30 lety zlepšování a zkušeností na trhu řetězů. 
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by

Naše kleště pro rozpojování a spojování spojky 
MissingLink, pro práci bez poškození řetězů.

Originální mazivo na řetězy 
Chain Lube, které používáme k 
mazání našich řetězů řady X, je 
nejlepším mazivem pro zajištění 
dlouhé a efektivní životnosti 
řetězu.
Lze jej dodat v láhvi 120 ml 
nebo jako mini láhev velikosti  
3 mm „pro případ nouze“ během 
jízdy.

Příslušenství pro řetězy 
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eXtra. Chain Related Accesoires

Extra by K
M

C
BKromě nabídky vysoce kvalitních řetězů 
nabízí firma KMC nyní také příslušenství pro 
řetězy, a to pod názvem eXtra.

Při jeho pravidelném používání nástroj 
ChainChecker rychle poskytne informace o stavu 
vašeho řetězu Nástroj Chain De-Rivetter 

firmy KMC je dokonalým 
nástrojem pro řezání 
nového řetězu na 
potřebnou délku.
Pro řetězy pro jednu 
rychlost až po řetězy pro 
11 rychlostí.
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Nový řetěz
Řetěz je na vnější straně obvykle trochu lepkavý, lze to napravit hadříkem obsahujícím některý (neagresivní) čisticí 
prostředek. Zamezí se tím zachycování nečistot na řetězu.

Kdy provádět údržbu řetězu?
Údržba je velmi závislá na podmínkách, v jakých jezdíte, mokré, terénní, prašné nebo blátivé podmínky samozřejmě vyžadují 
intenzivnější plán než suché a hladké silnice.

Jaké známky hledat:
- zvýšení hladiny hluku (suché chrastění řetězu);
- zhoršení funkce řazení;
- zaseknutí řetězu (zachycení řetězu na věnci malého nebo prostředního předního řetězového kola);
- skřípavé zvuky z hnacího ústrojí.

FPři použití na silnici zkontrolujte řetěz alespoň jednou za měsíc nebo po každých 250 kilometrech (150 mílích). 
Při použití v terénu zkontrolujte řetěz alespoň jednou po každých 100 km (60 mílích).

Čištění
- Řetěz vyčistěte po každé jízdě, zejména po jízdě za mokra.
- K čištění řetězu vždy používejte kus suchého hadříku.
- Nezapomeňte na řetězová kola, přesmykač a kladky přehazovačky.
-  K odstranění bláta nebo písku použijte štětinový kartáč (který je dodáván s každým 120ml balením maziva na řetězy - - 

Chain Lube Pro firmy KMC), v případě potřeby použijte mýdlovou vodu se slabší koncentrací. 
-  Nepoužívejte kyselé nebo zásadité čisticí prostředky (např. odstraňovače rzi), mohou řetěz poškodit a způsobit jeho 

přetržení. 
-  Řetěz neponořujte do (agresivních) odmašťovacích prostředků – odstraní zbývající tuk z ložisek řetězu a mohou způsobit 

praskliny. Jsou také škodlivé pro naše životní prostředí.
-  Pokud je řetěz opravdu znečištěný a je obtížné jej vyčistit, zkuste kromě použití kartáče na vnitřní stranu nanést trochu 

rozpouštědla na hadřík a použít jej k očištění vnějšího povrchu řetězu.
-  Snažte se vyhnout tzv. „myčce na řetězy“ v kombinaci s rozpouštědlem. Řetěz se tak okamžitě zničí. U některých značek 

maziva je doporučeno řetěz zcela odmastit, firma KMC to nedoporučuje.

Údržba

Use a piece of dry cloth.

Lubricate the rollers.

Lubricate the chain ends.

Clean inner bearing ends.
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M
aintenace

Kontrola
Řetěz pravidelně kontrolujte z hlediska:
- opotřebení;
- poškození;
- stavu povrchu (koroze atd.).

Mazání
- Řetěz namažte v případě potřeby a po vyčištění.
- Před zahájením mazání ověřte, zda je řetěz suchý.
-  Použijte mazivo, které na počátku pronikne do ložiska řetězu. Tímto způsobem se může 

dostat do těch částí řetězu, které jsou nejvíce citlivé na opotřebení.
- Ověřte, zda používáte správné mazivo.
-  V případě použití aerosolu je nutné jej vyzkoušet nastříkáním trochy maziva na ruku – 

nejprve je cítit jako voda (pronikání), po nějaké době by se mělo stát lepkavým nebo 
suchým, (trvalé mazání), firma KMC doporučuje své originální mazivo Chain Lube Original.

-  Aby nedocházelo ke vzniku nánosu přebytečného maziva, naneste jej pouze na kritická 
místa, například na válečky. Pomáhá se tím omezit opotřebení řetězu a hlučnost.

- Na zbytek řetězu naneste jen trochu maziva na ochranu proti korozi.
-  Přebytečné mazivo z vnější strany řetězu odstraňte za pomoci hadříku, zamezí se tím 

vytváření nánosu nečistot a prachu.
-  Pro mokré a bahnité nebo suché a prašné podmínky řetěz připravte a po namazání na řetěz 

naneste trochu vosku.
-  V případě jízdních kol s přehazovačkou použijte pro údržbu a mazání kladek přehazovačky, 

věnců ozubených kol a řetězových kol s kazetami stejný postup.

Před opětovným spojením řetězu očistěte vnitřní ložiska na koncích řetězu tak, aby na nich 
nezůstaly žádné nečistoty, potom dovnitř a na čepy spojky naneste trochu maziva.

Nakonec řetěz vyzkoušejte chodem a řazením převodů a ověřte, zda systém dokonale 
funguje.

“Řetěz je řetěz, nejsou 

tak odlišné”

Doufáme, že po přečtení této brožury 
jste si vědomi mnoha různých použití, 
zpracování, úprav a kvalit, které se podílejí 
na zdánlivě tak jednoduchém výrobku, 
řetězu.
Tento „jednoduchý“ řetěz – skládající 
se ze zhruba 650 jednotlivých dílů – je 
pravděpodobně jednou z nejdůležitějších 
technologicky náročných a klíčových částí 
vašeho jízdního kola.
Když funguje správně, nejste si jeho 
existence vědomi, ale když něco není v 
pořádku, bude vás obtěžovat jeho horší 
chování, hluk nebo dokonce ještě hůř, 
přetržení. Na těchto stránkách bychom 
vám rádi dali několik rad pro jeho údržbu a 
používání, kterými se sami řídíme.
Pomůže vám to prodloužit životnost řetězu 
a zlepšit jeho výkon.

Ton Keller, 

mechanik týmu  

VacanSoleil-

DCM 
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Nejlepší odolnost a výkon obecně zajistí jeden z našich řetězů s dlouhou životností nebo vysokým výkonem (řady 
X a X-SL).
Často je nám kladen dotaz: „Kolik kilometrů mohu od řetězu očekávat? „No, podle výsledků našich silničních 
zkoušek se životnost řetězu pohybuje ve velkém rozsahu od 1 000 km (MTB s velkým zatížením) do 17 000 km 
(silniční závody).

Opotřebení řetězu samozřejmě závisí na individuálních okolnostech: 
- na používání (výkon, četnost řazení, linii řetězu);
- na podmínkách (terén, mokro, sucho, bahno, voda, sůl);
- na síle jezdce;
- na úrovni údržby.

Řetězy řady X firmy KMC byly podrobeny rozsáhlým zkouškám a s jistotou můžeme říci, že ve srovnání s jinými 
značkami nebudete zklamáni, k mnoha výrobkům dokonce máme jedinečnou záruku spokojenosti!
Další informace naleznete na našich webových stránkách: www.kmcchain.eu.

Zamezení zbytečnému opotřebení řetězu
Abyste u hnacího ústrojí dosáhli maximálního počtu kilometrů, a to bez ohledu na typ, jednoduše:
- dodržujte naše rady pro údržbu;
-  při řazení se snažte udržovat řetěz mezi řetězovým kolem a kazetou v co nejrovnější linii (tj. nepoužívejte krajní polohy, 

například nejmenší věnec řetězového kola a nejmenší řetězové kolo nebo největší věnec řetězového kola a největší 
řetězové kolo);

-  při řazení se snažte předvídat situaci (např. při jízdě do svahu zařaďte včas nahoru, aby v případě nutnosti změny 
převodu nebylo nutné působit na řetěz nadměrnou silou);

- před zastavením přeřaďte na menší věnec řetězového kola, aby nebylo nutné řadit z klidu.

Maintenance
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M
aintenace

Chain checking by hand. KMC's helpful chain checker..

Kontrola prodloužení řetězu
Opotřebený řetěz má negativní vliv na hnací ústrojí, nejen že se zhorší funkce při řazení, ale při nadměrném 
opotřebení dokonce riskujete přetržení.

Pravidelnou výměnou řetězu zajistíte optimální výkon, omezíte opotřebení sestavy řetězu a řetězových kol
a zamezíte nepříjemným otřesům.

Pokud nemáte měřidlo ke zjištění prodloužení řetězu, můžete jej zhruba zkontrolovat takto:
-  řetěz umístěte na vnější věnec řetězového kola a zvedněte jej ze středu věnce – pokud jej lze zvednout o více než 

o polovinu článku, je řetěz nebo věnec řetězového kola opotřebený, případně je opotřebené obojí.

Firma KMC vyvinula dva nástroje pro kontrolu řetězu, a to nástroj pro pravidelnou kontrolu, který může 
poskytnout dobrou informaci o stavu řetězu, a speciální digitální indikátor opotřebení řetězu Digital Chain 
Checker, který umožní přesné změření prodloužení řetězu.
Včasnou výměnou řetězu (ne příliš brzy a ne příliš pozdě) předejdete nadměrnému opotřebení dalších dílů 
hnacího ústrojí, můžete tak předejít zbytečně vysokým nákladům na opravy.

Obecně firma KMC doporučuje kontroly v těchto intervalech:
- Používání na silnici a jízda za sucha: po každých 500 kilometrech (300 mílích).
- Používání v terénu a v náročnějším prostředí: po každých 150 km (100 mílích).

Poznámka: Životnost řetězu je různá, závisí na použitém výrobku, na okolnostech, za jakých jezdíte,  
a na provádění údržby.
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Kazeta pro 
11 rychlostí
Jakýkoliv systém
½” x 11/128”
 
X11SL DLC World Tour
X11SL DLC Black/Red
X11SL DLC Black
X11SL Ti-N Gold
X11SL Silver
X11L Ti-N Gold
X11L Silver

Tabulka použití řetězu

Kazeta pro 
9 rychlostí
Jakýkoliv systém
1/2" x 11/128"

X9SL Ti-N Gold
X9SL Silver
X9L Ti-N Gold
X9L Silver
X9e EPT Anti-Rust
X9 EPT Anti-Rust
X9e Shiny Silver
X9-93 Silver/Gray
X9-73 Gray

Kazeta pro 
7 a 8 rychlostí
Jakýkoliv 
systém1/2" x 3/32"

X8-99 Silver
X8-93 Silver/Gray
X8 EPT Anti-Rust 
Z8RB Anti-Rust
Z8S Silver/Brown
Z8 Brown

Kazeta pro 
10 rychlostí
Jakýkoliv systém1/2" x 
11/128"

X10SL Ti-N/Black World Tour
X10SL DLC Black/Red
X10SL DLC Black/Blue
X10SL DLC Black
X10SL Ti-N Gold
X10EL Ti-N Gold
X10EL Silver
X10e EPT Anti-Rust
X10 EPT Anti-Rust
X10e Shiny Silver
X10-93 Silver/Gray
X10-73 Gray

Více rychlostí (použití přehazovačky
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Chain application chart

Vnitřní ozubení a jedna 
rychlost ½” x 1/8”

Z1 INOX
Z510HX Heavy Duty 
Z1X EPT Anti-Rust 
Z1 Brown  
S1 Brown/Color

BMX 
Freestyle 
½” x 3/16”
 
K910 Silver

 

Náboj s ozubením 
1⁄2” x 1/8” pro elektrické jízdní 
kolo (Bosch/Panasonic) 

Z1INOX
Z510HX Silver
Z510H Brown

ZÁVOD BMX 
½” x 3/32” (úzký) 

Z1 INOX 
Z1X EPT Narrow Anti-Rust 
Z1 Narrow Brown 
Z1HX Narrow Heavy Duty

BMX 
Freestyle 
½” x 1/8”
 
KK710
K710SL Ti-N Gold
K710SL Silver
K710 Silver
Z510HX Silver
Z510H Brown

Náboj s ozubením 
1⁄2” x 3/32” pro elektrické 
jízdní kolo (Bosch/Panasonic) 

X1 Silver
X1 EPT 
Z1HX Narrow Silver

ZÁVOD BMX
½” x 1/8”

Z510HX Silver
Z510HX Color

BMX 
Freestyle 
½” x 3/32”
 
Silver
Z610HX Silver K

Kazeta pro 9 rychlostí 
pro elektrické jízdní 
kolo (Bosch/Panasonic)

X9e Shiny Silver
X9e EPT Anti-Rust

½” x 3/32” (úzký) 

X1 Silver or Gold
Z610HX Heavy Duty

Track 
½” x 3/16”

X101 Silver or Gold
Z510HX Silver

Kazeta pro 10 rychlostí 
pro elektrické jízdní 
kolo (Bosch/Panasonic) 

X10e Shiny Silver
X10e EPT Anti-Rust

Kazeta pro 
5 a 6 rychlostí
Jakýkoliv 
systém1/2" x 3/32"

Z7 Gray/Brown

 

Použití pro jednu rychlost a pro náboj s vnitřním 
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KMC CHAIN EUROPE BV
Businesspark Friesland West 33 

NL-8466SL Nijehaske Heerenveen, Nederland
Tel: 31 513 650690  Fax: 31 513 650740

www.kmcchain.eu

www.facebook.com/KMC.Chain.Europe

@kmcchaineurope


