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’S WERELDS EERSTE SPECIFIEKE E-MTB-
STUUR TOEGEVOEGD AAN HET PRO-
ASSORTIMENT
Robuust stuur met een geïntegreerde displaypoort onder de
toonaangevende MTB-afwerkingsset van PRO.

Of het nu gaat om het upgraden van het zelfvertrouwen en het plezier in het fietsen of het

creëren van een ideaalbeeld, het ontwerp, de engineering en de innovatie van de nieuwe PRO-

serie, het zal helpen de MTB of e-MTB naar een hoger niveau te tillen. Onder de nieuwe PRO-

artikelen die deze herfst in de fietswinkels komen te liggen bevinden zich:

Een strak, gestroomlijnd KORYAK E-PERFORMANCE MTB-stuur dat stijfheid en

integratie naar een geheel nieuw niveau tilt, met een geïntegreerde poort voor SHIMANO

STEPS e-MTB-computers en speciale e-bikehandgrepen die voor een naadloze overgang naar

de schakelaar van de e-bike-aandrijving zorgen.

Een stijf en licht 35mm diameter carbon THARSIS 3FIVE-stuur voor cross-country,

aangevuld met een nieuwe XC THARSIS 3FIVE-stuurpen

Twee nieuwe Dropper-zadelpennen met interne kabeldoorvoer, een korte 100 mm

veerweg THARSIS-zadelpen voor 27.2, 30.9 en 31.6 mm zitbuizen en een langere, 150 mm

veerweg KORYAK-zadelpen voor een 34.9 mm breedte.

E-bike-componenten

Het nieuwe KORYAK E-PERFORMANCE MTB-stuur is ’s werelds eerste geïntegreerde

stuur/stuurpen/handgreep dat ontworpen is om plaats te bieden aan een e-bikecomputer met

een uitsparing in het middengedeelte.
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Het stuur is speciaal geschikt voor e-MTB-rijders die de neiging hebben om meer tijd in het

zadel door te brengen en die hun e-MTB willen upgraden voor betere prestaties. Het KORYAK

E-PERFORMANCE MTB-stuur heeft een uitsparing voor de SHIMANO STEPS-computer,

waardoor de computer veilig in een houder kan worden geplaatst om de gegevens in een

oogwenk duidelijker zichtbaar te maken. Dankzij de carbonconstructie, de vormgeving en de

interne kabelgeleidingis deze set state 0f the art, waardoor het zorgt voor comfort en stijfheid.

Het E-PERFORMANCE-stuur heeft een breedte van 800mm voor een gegarandeerde

controle, een 65mm verlenging van de stuurpen met een bereik van 49mm (door het ontwerp

van de backsweep), plus een rise van 20 mm en een backsweep van 11 graden om de druk op de

handen te verminderen.

Het stuur is geschikt voor alle gangbare SHIMANO STEPS e-MTB-systeem-computers en wordt

geleverd met voorgevormde handvatten die passen bij de schakelhendels op het SHIMANO

STEPS schakelsysteem met bediening aan de linkerkant.

Mountainbike-componenten

De nieuwe THARSIS-componenten zijn ontworpen om de XC en Down Country trends voor

stijvere componenten te volgen. De THARSIS 3FIVE 35mm oversized carbon sturen zijn

nu leverbaar in vijf varianten, de THARSIS 3FIVE Flat, Flat Top, Mini Rise (ook verkrijgbaar in

lichtmetalen uitvoering), Rise en High Rise samen met een lichtmetalen 7050, 9 graden +/-

oversized THARSIS 3FIVE-stuurpen (leverbaar van 60-100mm) voor XC-racing.



Tot slot worden deze herfst twee nieuwe intern bekabelde Dropper-zadelpennen (DSP’s) van

PRO uitgebracht. De eerste THARSIS-zadelpen is een product op wedstrijDniveau met een

korte buis van 100mm veerweg. Geschikt voor 27.2, 30.9 en 31.6mm zitbuizen en zijn

ontwikkeld voor cross-country, down gountry of gravel bikes. De buis is gemaakt van 3D

gesmeed lichtmetaal met een lichtgewicht titanium 2-bouts kopontwerp en heeft een totale

lengte van 400mm, met een maximumgewicht van 415 gram, wat een gewichtsbesparing van

meer dan 15% oplevert ten opzichte van bestaande Koryak buizen.

De tweede dropper zadelpen wordt geleverd voor de nieuwe standaard 34.9mm zadelpennen die

op Enduro/Trail-bikes worden gemonteerd. De KORYAK 150mm veerweg 34.9mm travel

zadelpen is een aanvulling op de 30.mm en 31.6mm Koryak 150mm DSP’s die al onderdeel van

het assortiment uitmaken en is ontworpen voor rijders die een nieuwe droomfiets willen bouwen

of hun huidige fiets willen upgraden.

Beide nieuw dropper zadelpennen wordt geleverd met een onderhoudsvrij alloy cartridge.

Alle producten zullen naar verwachting in november 2020 in de fietswinkels verkrijgbaar zijn,

met uitzondering van de 27.2 Tharsis zadelpen die in het voorjaar van 2021 beschikbaar zal zijn.

Consumentenadviesprijzen

PRHA0460 - PRO Stuur Koryak E-MTB 800 mm 20 mm vaste stuurpen 65 mm met STEPS

display - € 499,00

PRHA0505 - PRO Stuur Tharsis 3Five Carbon 720 mm 0 mm 35 mm - € 139,99

PRHA0506 - PRO Stuur Tharsis 3Five Carbon 740 mm 5 mm 35 mm - € 149,99

PRHA0508 - PRO Stuur Tharsis 3Five Carbon 780 mm 10 mm 35 mm - € 149,99

PRHA0507 - PRO Stuur Tharsis 3Five Carbon 800 mm 30 mm 35 mm - € 149,99

PRSP0237 - PRO Zadelpen Verstelbaar Dropper Post Tharsis 100 mm 27.2 mm Voor Kabel

Intern - € 329,00

PRSP0238 - RO Zadelpen Verstelbaar Dropper Post Tharsis 100 mm 30.9 mm Voor Kabel

Intern - € 329,00

PRSP0239 - PRO Zadelpen Verstelbaar Dropper Post Tharsis 100 mm 31.6 mm Voor Kabel

Intern - € 329,00

PRSP0236 - PRO Zadelpen Verstelbaar Dropper Post Koryak 150 mm 34.9 mm voor kabel

intern - € 269,00

 



NOOT VOOR DE REDACTIE:

1.       EMBARGO: Woensdag 2 september 2020, 17:00 uur

2.       AFBEELDINGEN: Auteursrechtvrije afbeeldingen kunnen worden gedownload:

https://www.dropbox.com/sh/wnfb6t7i7tj04di/AAAv6fhedUPdhvUwjSPCIap_a?dl=0

3.       OVER PRO: Onze missie is om de puzzelstukjes op de juiste plaats te krijgen. Ons doel is

het ontwerpen, prototypen, testen aanpassen, verbeteren en finetunen van de componenten op

uw fiets waardoor u topprestaties kunt behalen. De beste producten en diensten zijn altijd

gecreëerd in een continue cyclus van ideeën, input en terugkoppeling van rijders, ontwerpers en

engineers. Gebaseerd op deze collectieve informatie, belasten wij onze producten tot - en vaak

tot over - hun limieten. Zo kunnen de rijders overal op ’s werelds wegen, parcours, bergen en

circuits dezelfde prestaties bereiken.
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