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Nieuwe Ere Tenaci GA40: full carbon aero
gravel wielset gemaakt voor snelheid

⏲

http://press.oneway.bike/
https://press.oneway.bike/images/468268


De nieuwe Tenaci GA40 gravelwielen van Ere zijn de snelste wielen voor de gravelbike, waarbij

geen compromissen zijn gesloten op het gebied van materialen of ontwerp. En voor de perfecte

aerodynamica heeft Ere samengewerkt met Paul Lew, een expert op het gebied van

wieldynamiek. Het resultaat? Een wielset gemaakt voor snelheid en avontuur – zowel op de weg

als off-road!

Nieuwe lid van de Tenaci familie

De Tenaci-collectie is gemaakt voor echte avonturiers. Voor iedereen die de onverharde paden

willen verkennen en van de natuur willen genieten, bieden de Ere Tenaci wielen, banden en

bartape grip, comfort en duurzaamheid. De Tenaci GA40 is het nieuwste lid van de Ere

gravelfamilie, een full carbon wielset voor prestatiegerichte avonturiers. De wielen zijn gemaakt

om de schokken tijdens een gravelrit op te vangen, maar ze geven je ook een absolute

voorsprong in snelheid.

De Tenaci GA40 velgen hebben een hoogte van 40mm. Bovendien zijn de velgen hookless

waardoor ze zorgen voor zowel een comfortabele als snelle rijervaring. En met zijn big box-

ontwerp en een interne breedte van 26 mm zorgt de velg voor een uitstekende schokabsorptie.

Dit komt de aerodynamische prestaties en de snelheid ten goede, zowel op de weg als offroad.

Op de velgen passen banden van 38 tot 58 mm. Als klap op de vuurpijl heeft de wielset een

totaalgewicht van slechts 1580 gram.

De zoektocht naar de beste aerodynamica met Paul Lew
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Moeten wielen snel zijn? Dan moeten ze natuurlijk aerodynamisch zijn. Daarvoor werkt Ere

samen met een absolute expert op het gebied van wieldynamiek, Paul Lew. Gedurende zijn hele

carrière is hij verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en produceren van fietsonderdelen

voor grote OEM-merken, Tour De France, World, Olympic en kampioenen. In de lucht- en

ruimtevaart heeft Paul meer dan 2400 uur aan missiespecifieke vluchtlogistiek, -planning en -

operaties opgebouwd en meer dan 5700 uur aan bediening, testen en evaluatie van tientallen

bemande vliegtuigsystemen en onbemande luchtsystemen voor DRS Technologies, Northrop

Grumman, General Dynamics, General Electric Aircraft Engines en NASA.

Samen met Paul heeft Ere de Tenaci GA40 getest en tot in de puntjes gefinetuned. Het resultaat

zijn de wielen die Ere nu met trots presenteert: de ultieme carbon gravelwielen, met een

perfecte balans tussen snelheid en robuustheid.



De Ere Research GA40 gravelvelg produceert maximale lift bij een aanvalshoek van 15 graden.

De velg begint af te slaan bij een aanvalshoek van 15 graden, wat typisch is voor fietsvelgen,

maar produceert een aanzienlijke lift tot een aanvalshoek van 17 graden. "Op basis van de

analyse kan ik inschatten dat het wiel voorwaartse stuwkracht (lift) zal produceren van 5 tot 17

graden", zegt Paul. “Onder de 5 graden en boven de 17 graden zal weerstand de lift overwinnen.

Hoewel de luchtweerstandscijfers voor de velg laag zijn, kun je 20 - 25 watt toevoegen aan de

velgweerstandsgegevens om de velgweerstand te schatten.”
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De spaken en naaf dragen bijna 100% bij aan weerstand en de velg draagt bijna 100% bij aan

lift. De afgeronde symmetrische vorm draagt bij aan de stabiliteit en de hoge liftkarakteristiek

vanuit een aanvalshoek van 10-15 graden. Drag heeft een vloeiende en consistente lage

exponentiële curve over het hele testbereik.

Soepel met de nieuwe Ere Iona naaf

Uitgerust met de nieuwe Ere Research Iona SL-naven met een 100% in-house ontwerp, draait

de Tenaci GA40 zo soepel als je je maar kunt voorstellen. De naven kunnen tegen een stootje en

zullen lange tijd soepel draaien zolang ze goed worden onderhouden. De straight-pull naafset

heeft een laag profiel en een stevig ontwerp. De schuine flens ondersteunt het directionele

koppel dat door het naaflichaam gaat, zodat het tegen een stootje kan. Voor de Iona SL-naven

gebruikt Ere SKF afgedichte lagers. Perfect voor natte en modderige gravelavonturen. Iona SL-

naven zijn uitgerust met een 36T star ratchet body dat directe aangrijping biedt in alle

rijomstandigheden. Iona-naven zijn compatibel met Shimano, Campagnolo en SRAM XDR.

De naven absorberen de krachten van de schijfrembelasting tijdens het remmen. Wanneer er

kracht wordt uitgeoefend op het achterwiel en de naaf terwijl de fietser vooruit trapt, leidt het

Torque 2-ontwerp deze krachten naar het deel waar het materiaal het sterkst is. Zo konden we

materiaal verwijderen waar het niet nodig is en materiaal toevoegen waar het sterk moet zijn.

Onze nieuwe Iona SL-naven zijn zo licht mogelijk, zonder afbreuk te doen aan kracht en

betrouwbaarheid. We zijn erin geslaagd de structurele integriteit van de naaf te behouden door

een dunwandig ontwerp te maken van zeer hoogwaardig aluminium. Hierdoor heeft de Iona-SL

een gewicht van slechts 235 gram voor de achternaaf en 100 gram voor de voornaaf.
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Ongekende schakelprestaties met Classified

De Tenaci GA40 zijn niet alleen beschikbaar met de nieuwe Ere Iona-naven, maar ook met

Classified naaf. Ontdek de mooiste gravelpaden op een nieuwe manier met Powershift. Het is de

meest veelzijdige gravel-aandrijflijn en schakelt betrouwbaar onder alle omstandigheden. Het

brede versnellingsbereik betekent dat je geen grote sprongen tussen versnellingen hoeft te

maken.

Waar brengt je volgende avontuur je heen?
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Met een scherpe prijs van 1399 euro is de Tenaci GA40 nu verkrijgbaar voor iedereen die de

mooiste avonturen wil beleven met het beste materiaal. Met de Tenaci GA40 combineert Ere

het ultieme plezier van rijden op gravelpaden met de beste prestaties. Ere biedt de carbon

wielset in drie verschillende kleuren: Satin Black, Glossy Black en Glossy Black/White. De

wielen zijn vanaf nu op voorraad op www.ereresearch.com of een Ere dealer in de buurt.

Specs

Download afbeeldingen: Tenaci GA40 | Oneway Bike Newsroom
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NIET VOOR PUBLICATIE

Benieuwd naar de nieuwe Ere Tenaci GA40? Neem voor testaanvragen contact op met Rutger

Schellevis!
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