
PRO VIBE GAAT VOOR SUPERLICHT

Het nieuwe PRO Vibe SL-stuur is ontworpen om het lichtste stuur met

kabelintegratie op de markt te zijn.

De PRO-productontwikkelaars stelden zichzelf ten doel om het lichtste stuur met geïntegreerde

rem- en schakelkabels te ontwikkelen. Met de Innegra Inside-veiligheidsfunctie voldoet het

nieuwe PRO Superlicht Vibestuur aan de strenge veiligheidsnormen van PRO, die gebaseerd

zijn op de ISO 4210/JIS-benchmark.

Het ontwikkelen van een licht en stijf stuur is een delicaat proces. Verschillende delen van het

stuur zijn onderhevig aan diverse krachten, zoals torsie, spanning (vermoeidheid) en

compressie (impact)krachten. Er zijn daarom verschillende sterkte-eigenschappen nodig van de

juiste hoeveelheid carbon voor bijvoorbeeld elasticiteit of hoge sterkte op de juiste plaatsen.

Door het toevoegen van geïntegreerde Di2 of mechanische schakelkabels en mechanische of

hydraulische remkabels zijn er in- en uitgangspoorten nodig in het stuur, op deze plaatsen mag

er geen krachtverlies optreden. Daarnaast maakt PRO’s Vibe-assortiment gebruik van een

Innegra-laag, een veiligheidsfunctie die koolstof helpt zijn structuur te behouden in geval van

een impact. Deze concurrerende eisen vragen expertise, ervaring en veel testen met

professionele atleten..



Dankzij een nieuwe methode om M4075-koolstofvezels met een zekere flexibiliteit te

combineren met T800-vezels met een hoge sterkte, konden PRO-ontwikkelaars minder hars

gebruiken om een stuur te maken dat niet alleen 15% lichter was, maar ook stijver dan het

huidige kabelgeïntegreerde Vibe-stuur. Dit nieuwe model zal op de markt worden

geïntroduceerd als Vibe SL en is verkrijgbaar vanaf oktober2018.

 

De nieuwe, volledig kabelgeïntegreerde PRO Vibe SL is verkrijgbaar in twee types, een compact-

en een aero-ontwerp. Het compactstuur wordt geleverd in breedtes van 38, 40 en 42 cm en

weegt slechts 184 gram. De Aero-bar met aerodynamische vormgeving met platte bovenzijde en

smallere stuurbocht weegt 209 gram en wordt geleverd in 38 en 40 cm breedtes.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

1.       CONSUMENTENADVIESPRIJZEN:

PRO VIBE SL (Superlicht): € 339,00

PRO VIBE SL Aero (Superlicht): € 379,00

2.       PRODUCTAFBEELDINGEN kunnen worden gedownload met onderstaande link:

https://www.dropbox.com/sh/yzjc8av13ghxk6t/AACbjm2EXMtUKk8YL0tUbHaga?dl=0

https://media.shimano-eu.com/images/284474
https://media.shimano-eu.com/images/284473


3.       OVER PRO: Bij PRO hebben we een eenvoudige missie: samenwerken met de beste

mensen ter wereld om de beste producten ter wereld te maken. Daarom werken we met de beste

rijders en ontwerpers en het Shimano Dynamics Lab om samen de producten te creëren voor

fietsers. De pro’s die hun naam aan onze producten verbinden, zijn niet alleen boegbeelden - zij

helpen daadwerkelijk om de belangrijkste onderdelen op fietsen te ontwerpen, prototypes te

bouwen, te testen, te modificeren, te verbeteren en te finetunen. Zij testen onze producten vaak

op en over de grens - op een aantal van de ’s werelds zwaarste wegen, paden, bergen en tracks.

PRO. POWERS YOUR PERFORMANCE
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