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PRO päivittää MTB-ohjaustankosi ja -
satulatolppasi

Drop ‘em! Uudet aloitustason hissitolpat vuodelle 2021

Uudet jäykemmät e-MTB-ohjaustangot leveämmällä 35 mm:n

kiinnityshalkaisijalla

Olipa kerran aika jolloin uusi pyöräsi sai ihmiset haukkomaan henkeään ja ystäväsi kateellisiksi.

Tiedämme kuitenkin, että pankkisaldosi ei kestä taas toisen uuden pyörän hankkimista, joten

komponenttien päivittäminen on oiva keino palauttaa pyörääsi uutta elämää.

Tämä mielessä, PRO:n uudet ohjaustangot, satulatolpat ja satulat vastaavat näihin

päivitystoiveisiin, joiden avulla voit menestyä vielä kerran tai ainakin varmistaa, että saat

osaksesi vielä kateellisia ilmeitä silloin tällöin.
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Ohjaustangot:

Uudessa PRO Koryak E-Performance carbon tai alloy -ohjaustangossa (PRHA0574 /

PRHA0573) on strategisesti sijoitetut portit, jotka mahdollistavat sisäisen reitityksen SHIMANO

STEPSille tai vaihtoehtoisille ohjaus- ja pääyksiköille tai vaijereille. Tämä takaa siistin ja

vaijerittoman ohjaamon.
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Koryak E-Performance -ohjaustangot takaavat myös sähkömaastopyörän täydellisen hallinnan

haastavissakin maastossa. Niissä on ylimitoitettu 35 mm:n kiinnityshalkaisija, riser-tangon

design 20 mm:n nousulla, 11 asteen taivutus taaksepäin, 4 asteen taivutus ylöspäin, 800 mm

leveys ja kestävä hiilikuitu- tai alumiinirakenne. Yhdistettynä PRO Koryak E-Performance -

ohjainkannattimeen ohjaustangon ylimitoitettu muotoilu vastaa nykyaikaisten

sähkömaastopyörien jykevää estetiikkaa. Paino: 245 g (carbon) tai 285 g (alloy).

Hissitolpat:
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Nosta ajosi seuraavalle levelille kahdella uudella PRO LT -tason hissitolpalla (sisäinen:

PRSP0246 ja ulkoinen: PRSP0247). Liittymällä PRO:n huippuluokan Tharsis- ja Koryak-

hissitolppien rinnalle, LT-sarja tarjoaa edullisemman mallin, jossa on vaihtoehtona sisäinen tai

ulkoinen vaijerinvienti.

PRO LT -hissitolppa (sisäinen)

PRO LT -hissitolppa (ulkoinen)

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


PRO LT -satulatolpan 150 mm:n rajattoman liikematkan ja vahvan metalliseosrakenteen

ansiosta parannat ajosuoritustasi välittömästi. Halkaisijavaihtoehdot: 30,9 mm tai 31,6 mm.

Satulat:

PRO Stealth Offroad Sport -satula (PRSA0368) tuo edullisemman vaihtoehdon PRO:n

arvostettuun Stealth-valikoimaan. Tämä ja gravel- ja maastopyöräilijöille suunniteltu

lyhytnenäinen ja anatomisesti muotoilu satula mahdollistaa gravel- ja maastopyöräilijöiden

istumisen syvällä satulassa, kun he tarvitsevat voimaa polkemiseen.
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Aggressiivinen etuasento satulassa on hellä istuinluille leveän etuosan ja offroad-spesifisen PU-

pehmusteen ansiosta. Sport-malli on edullisempi versio suositusta PRO Stealth Offroad -

satulasta, ja siinä on Chro-Moly-kiskot ja PU-pehmuste ruostumattomien teräskiskojen ja

kevyen EVA-pehmusteen sijasta. Satula on yhteensopiva PRO-satulavarusteiden kanssa.  

Valitsitpa minkä suunnan tahansa, PRO:n uudet MTB-sarjat mahdollistavat päivityksen ja

suorituskyvyn vuodelle 2022.

 

Ota yhteyttä paikalliseen PRO-jälleenmyyjään saadaksesi tarkemmat saatavuustiedot.
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HUOMIOT EDITOREILLE:
1.  EMBARGO AIKA: 20:00,  Tiistai 31.08.2021

 

2.  Kuvat: Saatavilla Dropboxissa täältä:

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

Hinnasto:

https://www.dropbox.com/s/uupl0ql60s0lhp7/Pressrelease%20PRO%20rekommenderade%20

priser.xlsx?dl=0

3.    PRO: Liity PRO-yhteisöön ja koe parempi urheilupyöräkokemus. Jokainen tuotteemme on

syntynyt periksiantamattomasta tutkimustyöstä, kehityksestä ja testauksesta käyttäen uusimpia

materiaali- ja suunnittelutekniikoita. PRO-komponentit auttavat sinua saamaan kaiken irti

polkupyörästäsi ammattiurheilijoista tavallisiin ajajiin, olitpa sitten kilpailutilanteessa tai

pyöräilemässä lähikauppaan. Saavuta täydellinen istuvuus. Valitse mukavin satula. Pidä pyöräsi

kuin uutena PRO-komponenttien, -työkalujen ja -lisävarusteiden avulla.

 

4.     MIKSI PRO:

• PRO tarjoaa sinulle paremman urheilupyöräkokemuksen.

• PRO asettaa tarpeesi jokaisen kehittämämme tuotteen ytimeen.

• PRO luottaa ajajien palautteeseen kehittääkseen ja parantaakseen tuotteitaan jatkuvasti.

•     Jokaisella PRO-ohjaustangolla, -stemmillä ja -satulatolpalla on elinikäinen takuu*.

•      30 päivän rahat takaisin -takuu kaikille PRO-satuloille.

• Kaikki meillä PRO:ssa ovat yhtä intohimoisia pyöräilystä kuin sinäkin.

* Tuotteen odotettu käyttöikä 10 vuotta.
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