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Productinfo
Schwalbe Pro One
Schwalbe introduceert een nieuwe tubeless band: de Pro
One. De Duitse bandenfabrikant is van mening dat tubeless
dé band is voor de toekomst. De Pro One heeft als voordeel
dat er geen wrijving meer ontstaat tussen de buiten- en binnenband. De Pro One kan bereden worden met een lagere
luchtdruk, wat uiteraard voor het comfort groot voordeel
oplevert. En de tubeless band biedt een zeer hoge lekbestendigheid. Daarnaast is de nieuwe Pro One 70 gram lichter dan
de huidige ONE tubeless band. Dat bespaart 25 procent aan
gewicht. Ook is de Pro One sneller dan zijn voorganger. De
rolweerstand neemt met tien procent af in vergelijking met
de ONE en 25 procent minder bij vergelijkbare vouwbanden.
www.schwalbe.com Prijs: €69,90

Sahmurai Sword
Een tubeless repair kit die geïntegreerd is in de stuurdoppen. De Sahmurai tubeless repair kit is gemaakt door de Duitse marathonracer Stefan
Sahm, meervoudig winnaar van de Cape Epic. Met deze kit krijg je grote
gaten in tubeless mountainbikebanden razendsnel weer luchtdicht. De
kit weegt 40 gram en is vanwege de veiligheid en praktische overwegingen geïntegreerd aan weerszijden in de stuurdoppen (geschikt voor vrijwel alle sturen; binnenste diameter van 17 tot 21 mm). Met één draaiende
beweging trek je het gereedschap eruit en herstel je ter plekke binnen
een minuut je band met rubberen plugs.
www.sahmuraisword.nl Prijs: €37,-

Giro Synthe
De renners van Team BMC, waaronder ritwinnaar Rohan
Dennis en Tejay van Garderen, reden in de afgelopen
Tour de France rond met een nieuwe helm: de Giro Synthe, uitgerust met het MIPS-systeem. MIPS staat voor
Multi Directional Impact Protection en bestaat uit een
intern mechanisme dat bij een valpartij de buitenschaal
iets laat verdraaien. Op die manier wordt de druk op de
hersenen gereduceerd. De techniek voegt maar enkele
grammen toe aan het totaalgewicht van de helm, die 260
gram weegt. Giro denkt dat MIPS niet gewoon een nieuw
materiaal is, maar een keerpunt in de techniek van het
fabriceren van helmen. Giro had al helmen die uitgerust
zijn met MIPS, zoals de Sonnet, Savant, Feature en
Feather.
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www.giro.com Prijs: €168,99

S-Works 6 wielerschoen
Specialized heeft z’n nieuwe topschoen gepresenteerd: de
S-Works 6. De Powerline carbon buitenzool is asymmetrisch vormgegeven en beschikt met een Stiffness Index van
13.0 over de stijfste zool in het assortiment van Specialized.
Het PadLock™ hielsysteem combineert een taps-toelopende hielcup met spuitgegoten pads om de voet op zijn
plek te fixeren. Wetenschappelijk getest door het Boulder
Center for Sports Medicine om acceleratie en piekvermogen ten opzichte van zijn voorganger te verbeteren. De
bovenzijde is gedeeltelijk geconstrueerd uit Dyneema
Cubic Tech™, afkomstig uit de ruimtevaartindustrie. Dit
materiaal wordt gebruikt in de parachutes die ruimtevaartuigen afremmen. Doordat het materiaal niet uitrekt, is het
uitermate geschikt om efficiënt kracht over te brengen naar
de pedalen. Het geperforeerde synthetische microfiber is
lichtgewicht, duurzaam en zeer ademend.
www.specialized.com Prijs: € 299,-

Fulcrum Racing Quattro wielset
Fulcrum introduceert voor modeljaar 2016 een opvolger
van de befaamde Racing Quattro en brengt tegelijkertijd
twee topversies uit in carbon. Het succesnummer uit de
Fulcrum-collectie wordt niet alleen opgefrist, de laatste
technologische vernieuwingen worden samengebundeld
in dit drietal nieuwe producten. De Fulcrum Quattro Carbon wielen zullen verkrijgbaar zijn voor zowel velgremmen als schrijfremmen (DB). De velgen zijn daarbij
volledig in carbon uitgevoerd. De wielen zijn opgebouwd
uit UD (unidirectionele) carbonvezels, die twee keer zo
stijf en twee keer zo sterk zijn als geweven vezels. De
schijfremversies zullen leverbaar zijn met 6-gaats aansluiting en met AFS (centerlock) voor de remschijven.
Daarnaast biedt Fulcrum de keuze voor zowel quick
release-naven als X12/15-naafpassing.
www.fulcrumwheels.com Prijs: €1229,(voor velg-schijfremmen)
KICKRSNAP Cycling Trainer
Wahoo Fitness, de leider in workout applicaties en fitness
devices voor de smartphone, presenteert de KICKR
SNAP Cycling Trainer. Dit is een speciale fietstrainer die
verbinding maakt met smartphones, tablets en computers. KICKR SNAP is eenvoudig in gebruik en biedt een
ultieme indoorervaring. KICKR SNAP geeft de gebruiker
de volle controle over de trapweerstand en zorgt voor een
betrouwbare meting van het vermogen. Zo kunnen
gebruikers de intensiteit monitoren en eventueel aanpassen. SNAP is ontworpen om met training platformen te
werken als Zwift en Trainer Road, zodat de indoor fietsrit
nog interactiever en leuker wordt. Uiteraard werkt SNAP
ook samen met de Wahoo sensoren, zoals de TICKR X.
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www.wahoofitness.com Prijs: €899,-

