SOLID STRIP
Wąska i wytrzymała opaska na obręcz zabezpiecza taśmę
uszczelniającą przed „wpychaniem” w otwory na szprychy. Tworzy
łagodne przejście między rowkiem z otworami na szprychy a
obręczą. Sprawia to, że instalacja systemu bezdętkowego jest jeszcze
prostsza.

ON-RAMP
On-ramp zapewnia spójne dopasowanie pomiędzy oponą, a obreczą
co w znacznej mierze poprawia instalacje systemu oraz pompowanie
nawet zwykła pompką rowerową.

TCS 2.0

0

TCS 2.0 Opis i funkcje

e

TCS 2.0 wprowadza bardziej niezawodny oraz łatwiejszy w instalacji system opon
bezdętkowych. Centralny rowek wewnątrz obręczy pozwala zamontować nową,
solidniejsza opaskę „Solid Strip”, która zapobiega wypychaniu taśmy uszczelniającej w
otwory na szprychy oraz tworzy gładszą powierzchnię wewnątrz obręczy co w dużym
stopniu ułatwia instalację opony. Dodatkowa, cienka taśma „Flex Tape” zapewnia
hermetyczność wymaganą w systemach bezdętkowych.
SEALANT
Płyn do systemów bezdętkowych. Uszczelnia i zapewnia
doskonałą ochronę przed defektami nawet przy użyciu lekkich
opon, bez dodatkowej ochrony antyprzebiciowej.

FLEX TAPE

Cienka, elastyczna taśma, którą naklejamy na niezniszczalną
opaskę Solid. Zapewnia hermetyczność pomiędzy oponą, a
obręczą. Instalacja taśmy Flex jest dużo prostsza niż
tradycyjnych taśm do systemów bezdętkowych.

BEADLOCK
Zaprojektowany zgodnie ze standardem ETRTO, Beadlock to
optymalnie zaprojektowany profil bocznej ścianki obręczy dla
ścisłego dopasowania opony we właściwym rozmiarze.
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ZASTOSOWANIE: Szosa, Gravel, Przełaj, Cross-Country, Trail

ZASTOSOWANIE: Trail, Enduro, Sporty grawitacyjne, Bikebacking

SZEROKOŚCI: i21; i23; i25; i29; i35; i40; i45

SZEROKOŚCI: i25; i29; i35; i40; i45

Nasze najlżejsze obręcze, KOM Light przybliżają osiągi high-end w niemal tej samej
wadze co obręcze z włókien węglowych, a konstrukcja sprawia, że są żwawe nawet
przy dwustu milach na gravelu, jak i wystarczająco mocne na górskim trailu.
Poprawiliśmy również otwory na szprychy zapewniając lepsze dopasowanie obręczy
do nypli. Nasze nowe obręcze w systemie TCS 2.0 dostarczają najłatwiejsze w
montażu i najbardziej niezawodne systemy bezdętkowe jakie do tej pory
stworzyliśmy.

Stworzone do bezkompromisowej jazdy, niezależnie czy grawitacyjnie szukasz drogi w
dół czy jesteś obciążony sakwami. KOM tough przy użyciu stopu aluminium AL 6069
tworzy najbardziej wytrzymałą konstrukcję przy zachowaniu rozsądnej wagi. System Ibeam wzmacnia dodatkowo i usztywnia całe koło zadowalając najbardziej
agresywnych użytkowników. Sprawdzony na najcięższych ścieżkach serii Enduro
Word. Niezależnie czy jesteśmy użytkownikami trailowych ścieżek, czy przemierzamy
świat z sakwami i plecakiem – to wybór dla nas.
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System TCS
Bieżnik
Mieszanka TRITEC
Podwójny oplot
Oplot 60 TPI
Wzmocnienie aramidową linką
TOUGH HIGH GRIP – TRITEC
o
Opony o oznaczeniu TOUGH HIGH GRIP zapewniają agresywnym raiderom szczególną
ochronę przed przebiciami oraz niebywałą trakcję w mokrych warunkach na luźnej
nawierzchni. Mieszanka TriTec redukuje klejenie się opony do podłoża, zapobiega
uginaniu się klocków i poprawia trakcję poprzez specyficzne rozmieszczenie trzech
mieszanek gumy o różnych charakterystykach twardości.
Bardzo miękka mieszanka

Miękka mieszanka
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System TCS
Bieżnik
Mieszanka TRITEC
Podwójny oplot
Oplot 60 TPI
Wzmocnienie aramidową linką
TOUGH FAST ROLLING – TRITEC
o
Opony o oznaczeniu TOUGH FAST ROLLING zapewniają szczególną ochronę przed
przebiciami oraz maksymalną efektywność rolowania na suchym i solidnym podłożu.
Mieszanka TriTec redukuje klejenie się opony do podłoża, zapobiega uginaniu się
klocków i poprawia trakcję poprzez specyficzne rozmieszczenie trzech mieszanek
gumy o różnych charakterystykach twardości.
= Średnia mieszanka

= Twarda mieszanka

KONSTRUKCJA OPONY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

o

System TCS
Bieżnik
Mieszanka TRITEC
Lekki oplot
Wzmocnienie boczne SLASH GUARD
Oplot 60 TPI
Wzmocnienie aramidową linką
LIGHT HIGH GRIP – TRITEC – SLASH GUARD
o
Opony o oznaczeniu LIGHT HIGH GRIP zapewniają świadomym raiderom ochronę
boczną przed przecięciem dzięki wzmocnieniu SLASH GUARD oraz niebywałą trakcję w
mokrych warunkach na luźnej nawierzchni. Mieszanka TriTec redukuje klejenie się
opony do podłoża, zapobiega uginaniu się klocków i poprawia trakcję poprzez
specyficzne rozmieszczenie trzech mieszanek gumy o różnych charakterystykach
twardości.
Bardzo miękka mieszanka

Miękka mieszanka
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System TCS
Bieżnik
Mieszanka TRITEC
Lekki oplot
Wzmocnienie boczne SLASH GUARD
Oplot 60 TPI
Wzmocnienie aramidową linką
LIGHT FAST ROLLING – TRITEC – SLASH GUARD
o
Opony o oznaczeniu LIGHT FAST ROLLING zapewniają świadomym raiderom ochronę
boczną przed przecięciem dzięki wzmocnieniu SLASH GUARD oraz maksymalną
efektywność rolowania na suchym i solidnym podłożu. Mieszanka TriTec redukuje
klejenie się opony do podłoża, zapobiega uginaniu się klocków i poprawia trakcję
poprzez specyficzne rozmieszczenie trzech mieszanek gumy o różnych
charakterystykach
= Średnia mieszanka

= Twarda mieszanka

ZASTOSOWANIE: Trail, Enduro
WARUNKI / PODŁOŻE: pył, luźne kamienie, kamieniste, mokre
OPIS OPONY
o
Agresywna, pierwszoligowa i niezłomna to kilka słów opisujących oryginalną, wysoko
ocenianą oponę Vigiliante 2.3. Słowa te również doskonale nadają się do nowych
szerokości tej opony 2.5 oraz 2.6. Kwadratowe, nacięte klocki dostarczają niebywałej
trakcji. Teraz nieco wyższe by jeszcze głębiej wgryzać się w luźne podłoże. Zwiększona
odległość między klockami pozwala się szybciej oczyszczać oponie w mokrych
warunkach, zachowując jednak bezpieczeństwo przed przebiciami na ostrych
kamieniach.

ZASTOSOWANIE: Trail, Enduro
WARUNKI / PODŁOŻE: kamieniste, pył, luźne kamienie, mokre
OPIS OPONY
o
To było naprawdę trudne zadanie poprawić sprawdzoną i dobrą oponę ale
obiecujemy, właśnie tego dokonaliśmy. Nowy Trail Boss otrzymał bardziej agresywny
bieżnik i stał się bardziej perfekcyjny dzięki nabraniu większych rozmiarów.
Zwiększenie odległości miedzy klockami poprawiło w znaczący sposób trakcję w
luźnych i mokrych warunkach. Duże, skośne boczne klocki wgryzają się w podłoże
naprawdę głęboko szczególnie na trawersach lub podczas pełnego hamowania.
Większość raiderów używała tej opony jako napędowej, Trail Boss nowej generacji
równie dobrze sprawdzi się jako przednia, trakcyjna opona na ubitych ścieżkach.

ZASTOSOWANIE: Enduro, sporty grawitacyjne
WARUNKI / PODŁOŻE: kamieniste, pył, luźne kamienie, mokre
OPIS OPONY
o
Judge to nasza opona napędowa na ciężkie, luźne, kamieniste zjazdy. Klocki w
centralnej części pogrupowane są w naprzemienne pary ułożone poziomo i pionowo
co zapewnia doskonałe rolowanie oraz trzymanie opony podczas hamowania.
Masywne boczne klocki zapewniają wsparcie na ubitych nasypach oraz glinianym
podłożu. Zoptymalizowaliśmy tę oponę pod szerokie obręcze co znacznie poprawia
profil opony i w znacznym stopniu zwiększa efektywność wykorzystania bocznych
klocków bieżnika.

Tabela poniżej dzieli nasze siodełka w prosty sposób ze względu na szerokości kości
kulszowych wynikające z pomiarów – dzieli to nasze siodełko na trzy grupy, wąskie
średnie i szerokie. Gdy już wiemy jak szerokie powinniśmy mieć siodełko dobieramy
resztę według swoich preferencji czy wolimy siodełko twarde, średnie lub miękkie –
jest to jak najbardziej indywidualny wybór. Są to tylko sugestie które służą jako punkt
startowy, dokładniejszego wyboru możemy dokonać używając siodełek z programu
TEST RIDE.
WĄSKIE
ŚREDNIE
SZEROKIE
Kości kulszowe
70-100mm
100-130mm
130-160mm
wynik pomiaru
SL8 127
SL8 142
Twarde podbicie
High Tail 128
SL8 150
Silverado 142
Silverado 133
Volt 142
Volt 150
Średnie podbicie
Volt 135
Deva 145
Koda 150
Koda 142
Rocket 142
Speed Shee 143
Rocket 150
Miękkie podbicie
Rocket 130
Speed 145
Comfort 172
Pure 148

SILVERADO
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ZASTOSOWANIE: Szosa, Gravel, Przełaj, Cross-Country, Trail,
Enduro
DŁUGOŚĆ: 274 mm
OPIS SIODEŁKA
Silverado to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej ocenianych kształtów
siodełek WTB. Lekko opadający dziób i podniesiony tył sprawiają, że siodełko jest
niezwykle komfortowe. Przejedź się na nim, a szybko się przekonasz o czym wszyscy
mówią. Teraz dostępne w szerszej wersji 142 mm.

o

SL8
127

142

0
150

o

ZASTOSOWANIE: Szosa, Gravel, Przełaj, Cross-Country, Gravity
DŁUGOŚĆ: 255 mm
OPIS SIODEŁKA

o

Eleganckie, łagodne zaokrąglenia akcentują i definiują nowy poziom komfortu przy
zachowaniu niskiej wagi. Tam gdzie kończy się asfalt, a zaczynają się drogi dla przełaju
i gravelu - w takim środowisku SL8 sprawdza się najlepiej. Teraz w nowych
szerokościach – 142 oraz 150 mm.

