
PRO:

PROTI:

• dobrá cena

• uspokojivá kvalita a výběr typů 

• vysoká životnost

• občas trochu přeskakuje

• náběh řetězu na některé pastorky 
není ideální

{ PRODUKTOVÝ TEST }

Nizozemského výrobce dílů, kompo-
nentů a doplňků pro všechny cyklistické 
disciplíny, všechny typy kol a všechny 
druhy uživatelů, tedy značku BBB už 
jistě dobře znáte. Kvalita jejích produktů 
nese pečeť mnoha závodníků a doporu-
čení spousty profesionálů, navíc značka 
sponzoruje i silniční tým nejvyšší kate-
gorie, francouzskou ekipu FDJ. Proto 
jsme neváhali ani chvilku, když jsme na 
našem redakčním přibližovadle potře-
bovali vyměnit řetěz a kazetu, a vzali 
jsme jednu dvojici do testu.

ZUBY JAKO ŽRALOK

Zvolili jsme variantu pro Shima-
no, a sice kazetu BBB DRIVETRAIN 
BCS-10S ve specifi kaci pastorků: 
12/13/14/15/17/19/21/23/25/28 zubů. 
Kazeta se dá nasadit na 10kový i 9kový 
ořech (neboli unašeč kazety s volno-
běžkou-cvrčkem) a je kompatibilní s řa-
zením Shimano a také Sram. Kazeta má 
odolné pochromované zuby a všechny 
její pastorky jsou odděleny duralovými 
podložkami. 

Že kazetě neublížíme starým a vytaha-
ným řetězem, bylo nabíledni, takže jsme 
si vzali také jeden třpytivý a poniklovaný 
řetěz BBB POWERLINE BCH-102, aby-
chom otestovali jeho funkci a životnost. 
Řetěz je pojat jako univerzální na 10rych-
lostní řazení, má dostatečnou délku 114 
článků a váží 276 gramů. Najdete na 
něm i spojku typu Smart Link II. Kazeta 
se prodává za ceny od 1349 Kč, řetěz 
stojí zhruba 649 Kč. Více informací na 
webu dovozce www.jmctrading.cz ane-
bo přímo na lokalizovaném mezinárod-
ním webu www.bbbcycling.com/cs.

VERDIKT

Montáž kazety, její narovnání na una-
šeč (ořech) a utažení speciálním mo-
mentovým klíčem bylo dílem okamžiku. 

(Kazeta se sundává pomocí stahováku 
a speciálního klíče, tzv. biče. A utahuje 
se už pouze pomocí matice stahováku 
a speciálního stranového klíče.) Poté 
jsme odměřili, správně provlékli a spojili 
řetěz a provedli zkoušku řazení. Poci-
tově jsme vnímali syrovější chod oproti 
předchozímu originálnímu Shimanu 
a bylo nutné napětím lanka přehazo-
vačky doladit ideální chod měniče. Poté 
jsme vyrazili, a jestli jsme neumřeli, tak 
šlapeme dodnes… Opravdu, bez vtip-
kování lze konstatovat, že řadicí soukolí 
funguje čistě a celkem jemně. Tím, jak 
se kazeta během prvních pár stovek ki-
lometrů obrousila a řetěz nepatrně usa-
dil a povytáhl, začalo být řazení hladší 
a velmi blízké originálu z japonské 
továrny. Někdy tam převody nenaskočí 
příliš jistě a navzdory indexaci a pevné 
poloze přehazovačky vrní a švitoří, ale 
týká se to spíše občasné nekázně nej-
menších 4 pastorků. Řetěz je po zhruba 
1500 kilometrech na úrovni třetinového 
opotřebení, což odpovídá poněkud 
silovějšímu používání kola a zátěži na 
silnici i v terénu. Pokud by byl řetěz na 
podobné zátěži vystavenému e-biku, už 
by nejspíš dávno došlo na jeho výmě-
nu. Ale to vyzkoušíme někdy příště. n

Volba s rozumem

Text a foto: Ondřej Vysypal

KAZETA A ŘETĚZ BBB
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