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AERO UNDER LÄNGRE TID

- NYA STEALTH-SADLAR FRÅN PRO
Nya modellen Stealth Curved är designad för den som rör sig från sida till
sida på sadeln. Dessutom får första generationens Stealth-sadlar ny design
och blir lättare.

När det kommer till sittställning finns det de som sitter som gjutna på cykeln, men också de som

rör sig mer från sida till sida. Nya sadeln PRO Stealth Curved är designad till den senare

typen av cyklist.
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Eftersom det finns en så stor variation av sittställningar och sadelpreferenser, erbjuder nu PRO

tio olika modeller i Stealth-sortimentet - alla med den utmärkande korta och breda sadelnosen

och trapetsformade bakdelen. De är utformade för att ge en bättre kraftöverföring till pedalerna i

en mer aerodynamisk position.

De två nya Stealth Curved-sadlarna (Team och Performance) introducerar ett nytt utseende

till Stealth-familjen. Med en rundad bakprofil, bredare sidor och en vävd struktur på kanterna,

ser den till att cyklisten bibehåller sin position utan att glida fram och tillbaka.

Utöver detta har originalsadlarna Stealth Team och Performance (nedan) fått en teknisk

uppdatering under skalet, såväl som en ny yttre design som matchar estetiken hos de senaste

PRO-modellerna Falcon, Turnix och Griffon. Samtidigt som Stealths prisade passform finns

kvar, ger en ny stomme sadeln en högre prestanda.



Stealth Curved

När vi går på djupet på nya modellen Stealth Curved, kommer den i två varianter: Team och

Performance.

PRO Stealth Curved Team kommer med en stomme i kolfiberförstärkt polymer med

kolfiberräls och väger bara 161g. Den passar perfekt till dem som söker lägsta vikt till sin bakdel. 



PRO Stealth Curved Performance i rostfritt stål delar Team-sadelns stomme i

kolfiberförstärkt polymer, men har istället räls i rostfritt stål. Den är endast 43g tyngre och ger

en stabilare konstruktion.

Båda Curved-modellerna har en något smalare sadelnos än de ursprungliga Stealth-

modellerna. Dessutom har nya Stealth Curved även en bred och ihålig anatomisk utskärning

förstärkt med en trelagers kolfiberstruktur för effektiv avlastning av det perineala området.
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Mark Kikkert, PRO Product Development team manager:

“Genom studier med bikefitting.com har vi gjort en kartläggning av trycket som visade att

många cyklister, såväl motionärer som professionella, hade en tendens att röra sig sidledes

över sadeln när de trampar. Medan detta är ett ganska naturligt rörelsemönster för några,

kan det också vara ineffektivt för andra. Vår Griffon-sadel är utformad för att kompensera för

denna rörelse men vi ville samtidigt ha stabilitet från en sadel som tillåter en mer

aerodynamisk position. Därför skapade vi Stealth Curved.”

 ”Den rundade profilen ger cyklisten en stabilare konstruktion som förhindrar överdrivna

sidorörelser. Stealth-sadlarnas kortare nos ger cyklisten mer komfort och färre tryckpunkter i

aerodynamiska positioner.”
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Nästa generation Stealth-sadlar

Nästa generation Stealth Team och Performance-sadlar har fått en teknisk uppdatering i

själva stommen. Sadeln har kvar samma kontaktpunkter och åkkänsla som första generationen

Stealth-sadlar, men stommen har nu en 12% större anatomisk utskärning för bättre avlastning.

Den anatomiska utskärningen är förstärkt med en tredelad brygga som ökar stabiliteten och ger

sadeln ett distinkt utseende. Hela paketet med kolfiberräls väger 161 gram vilket är 7,5% (11g)

lättare jämfört med tidigare generationer.  

https://media.shimano-eu.com/images/392358
https://media.shimano-eu.com/images/392354
https://media.shimano-eu.com/images/392356


Detaljer

Både PRO Stealth Curved Team (PRSA0356 och PRSA0357) och Stealth Curved Performance

(PRSA0354 och PRSA0355) kommer i 142mm och 152mm breda versioner, som båda har en

bred trubbig nos samt bred anatomisk avlastningsyta med en ikonisk trippelbrygga-design.

Detta säkerställer att rörliga cyklister kan flektera mer från bäckenet till en djup tempoliknande

position.

Nästa generations Stealth Team-sadlar (PRSA0352, 142mm och PRSA0353, 152mm) kommer

med en stomme i kolfiberförstärkt polymer med kolfiberräls. Stealth Performance-sadlarna

(PRSA0350, 142mm och PRSA0351, 152mm) kommer med räls i rostfritt stål. Båda modellerna

har en bred anatomiskt avlastande utskärning med trippelbrygga-design.

Nya Stealth-modellerna finns tillgängliga hos återförsäljare från juli. Besök PRO Stealth

Sadelväljare nu och se om någon av dessa Stealth-modeller kan vara din nästa

sadeluppgradering: https://www.pro-bikegear.com/global/saddle-selector

Rekommenderade butikspriser:

Stealth Performance 1.499 sek

Stealth Team 1.999 sek

Stealth Curved Performance 1.499 sek

Stealth Curved Team 1.999 sek
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TILL REDAKTÖREN:

1.      EMBARGO TID/DATUM: 16.00 CEST, tisdag 22a juni, 2021.

 

2.     BILDER: Studiobilder finns tillgängliga för nedladdning här:

https://www.dropbox.com/sh/683gezc7yh8u56d/AACtncfBJZ_b-oNcrcK2r4Ioa?dl=0

3.       OM PRO: Gå med i PRO-gemenskapen och få en bättre cykelupplevelse. Alla våra

produkter är framtagna utifrån omfattande forskning, utveckling och testning, där vi använder

oss av de senaste materialen och designteknikerna. Från professionella idrottsutövare till

vardagscyklister - om du tävlar eller bara cyklar till affären, hjälper PRO:s komponenter dig att

få ut det mesta av din cykel. Hitta den perfekta passformen, välj den skönaste sadeln och håll din

cykel i toppskick med komponenter, redskap och tillbehör från PRO.

 

5.    VARFÖR PRO:

·       PRO ger dig en bättre cykelupplevelse.

·       PRO sätter dina behov i centrum av varje utvecklad produkt.

·       PRO utvecklar och förbättrar kontinuerligt produkterna baserat på den feedback vi får från

cyklisterna.

·       Varje PRO styre, styrstam och sadelstolpe kan stoltsera med en livslång garanti*

·       30 dagars pengarna-tillbaka-garanti med alla PRO-sadlar.

·       Alla på PRO har lika stor passion för att cykla som du.

* Förväntad livstid på produkterna är 10 år.
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