
PRO UPGRADES VOOR MTB-STUREN EN
ZADELPENNEN

Nieuw instapmodel dropper zadelpennen voor 2021

Nieuw, stijver e-MTB-stuur met bredere klemdiameter van 35 mm

Ooit was je nieuwe fiets waarschijnlijk een echte droomfiets waar je fietsmaten jaloers naar

keken. Maar we weten dat je banksaldo vaak niet afdoende is voor een nieuwe top of the bill

fiets, dus het upgraden van je componenten is de manier om je fiets nieuw leven in te blazen.

Met dat in gedachten zullen PRO's nieuwe sturen, zadelpennen en zadels die upgrade-wensen

beantwoorden, zodat je nog beter kunt presteren op je huidige fiets, of in ieder geval om ervoor

te zorgen dat je fiets nog steeds jaloerse blikken oplevert.

http://media.shimano-eu.com/


Sturen:

Het nieuwe PRO Koryak E-Performance stuur van carbon of aluminium (PRHA0574 /

PRHA0573) heeft strategisch geplaatste poorten die het mogelijk maken om het SHIMANO

STEPS systeem intern te bedraden, of voor alternatieve bedieningsunits en kabels. Dit zorgt voor

een nette en kabelvrije cockpit.

https://media.shimano-eu.com/images/399628
https://media.shimano-eu.com/images/399632
https://media.shimano-eu.com/images/399636
https://media.shimano-eu.com/images/399641


Het Koryak E-Performance-stuur zorgt ook op het meest uitdagende terrein voor absolute

controle over je e-MTB. Ze hebben een extra groot klemgebied van 35 mm, een riser design met

een rise van 20 mm, een back-sweep van 11 graden, een up-sweep van 4 graden, een breedte van

800 mm en een robuuste constructie van carbon of aluminium. In combinatie met een PRO

Koryak E-Performance stuurpen past het oversized ontwerp van het stuur bij de robuuste

vormgeving van moderne e-mountainbikes. Gewicht: 245 gram (carbon of 285 gram

(aluminium).

Dropper Posts:
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Til je ritten naar een hoger niveau met twee nieuwe PRO LT-level Dropper-zadelpen

(intern: PRSP0246 en extern: PRSP0247). Naast de premium Tharsis- en Koryak-

dropperposten van PRO, is de LT-reeks een betaalbaarder model met interne of externe

kabelgeleidingsopties.

PRO LT Interne dropper zadelpen:

PRO LT Externe dropper zadelpen:

https://media.shimano-eu.com/images/399632
https://media.shimano-eu.com/images/399633
https://media.shimano-eu.com/images/399631


Met een veerweg van 150 mm, zorgt de sterke aluminium constructie van de PRO LT Dropper-

zadelpen ervoor dat je in een mum van tijd beter presteert. 30,9 mm of 31,6 mm diameter opties.

Zadels:

Het PRO Stealth Off-road sportzadel (PRSA0368) is een meer betaalbare optie binnen

PRO's hoog aangeschreven Stealth-assortiment. Ontworpen voor gravelrijders en

mountainbikers. Dit zadel met Stealth kenmerkende korte neus en anatomische ontwerp stelt

mountainbikers en gravelrijders in staat om diep te zitten wanneer ze volle bak willen fietsen.
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De agressieve, voorwaartse positie op het zadel is comfortabel voor de zitbotjes dankzij de brede

neus en de offroad-specifieke PU-padding. De Sport-editie is de meer betaalbare versie van het

populaire PRO Stealth Offroad-zadel, met Chrome-Moly-rails en PU-padding, in plaats van

roestvrij staal en lichtgewicht EVA-vulling. Compatibel met PRO-zadelaccessoires.

Welke kant je ook opgaat, met de nieuwe PRO MTB-lijnen kun je upgraden en beter presteren in

2022.
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1.      EMBARGO: dinsdag 31 augustus 2021, 19:00 uur

 

2.      CONSUMENTENADVIESPRIJZEN:

PRHA0574 - Koryak E-Performance stuur carbon - € 189,99 

PRHA0573 - Koryak E-Performance stuur aluminium - € 79,99 

PRSP0246 - LT-level Dropper-zadelpen intern - € 199,99 

PRSP0247 - LT-level Dropper-zadelpen extern - € 199,99 

PRSA0368 - PRO Stealth Off-road sportzadel - € 89,99

3.      AFBEELDINGEN:

https://www.dropbox.com/sh/xqoy0t08x666bum/AABs5iqFS47JArSTHlXRjTi9a?dl=0

4.      OVER PRO: Word lid van de PRO-community en ervaar een betere sportieve

fietservaring. Elk van onze producten is ontstaan uit meedogenloos onderzoek, ontwikkeling en

testen, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste materiaal- en ontwerptechnologieën. Van

professionele atleten tot casual rijders, of je nu racet of naar de winkel fietst, de componenten

van PRO zorgen ervoor dat je het meeste uit je fiets haalt. Bereik de perfecte pasvorm. Kies het

meest comfortabele zadel. En houd uw fiets in showroomconditie met PRO-componenten,

gereedschappen en accessoires. Bezoek pro-bikegear.com voor meer informatie.

 

5.      WAAROM PRO:

● PRO biedt je een betere sportieve fietservaring.

● PRO stelt je behoeften centraal bij elk product dat we ontwikkelen.

● PRO vertrouwt op de feedback van rijders om voortdurend producten te ontwikkelen en te

verfijnen.

● Elk PRO-stuur, stuurpen en zadelpenproduct heeft een levenslange garantie*

● 30 dagen niet goed-geld-terug-garantie op alle PRO-zadels.

● Iedereen bij PRO is net zo gepassioneerd over fietsen als jij.

*Verwachte levensduur van het product 10 jaar.
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