NYPEL SP. Z O.O.
UL. GNIEWOWSKA 1
84-240 REDA
NIP: 5882409371

Dane aktualne na dzień: 01-08-2021 15:06

Link do produktu: http://sklep.e-nypel.pl/zebatka-absoluteblack-104mm-1011s-narrow-wide-czarnny-34-p-2150.html

Zębatka Absoluteblack 104mm
10/11s narrow wide, czarnny 34
Cena

235,00 zł

Numer katalogowy

SH34BK

Kod EAN

5110846000807

Producent

ABSOLUTE BLACK

Opis produktu
Dlaczego owalne zębatki absoluteBLACK?

Pokonuj wzniesienia łatwiej, pedałuj płynniej w dodatku mniej się męcząc

Owalne tarcze nie wytwarzają więcej mocy, ale zwiększają efektywność pedałowania.
Oznacza to, że zmniejszają one składową siły nacisku na pedał, która nie przyczynia się do napędzania roweru.
Im mniej siły marnujesz, tym więcej energii oszczędzasz, co pozwala ci mocniej naciskać, gdy ma to znaczenie, lub po prostu zmniejszyć
zmęczenie.
Z tego względu używając zębatek owalnych możesz jeździć szybciej.

Dlaczego owalne zębatki działają

AbsoluteBLACK to najwyższej jakości tarcze Owalne.
Owalne tarcze działają, ponieważ rowerzyści nie wytwarzają mocy równomiernie w każdej fazie pedałowania.
Ludzki układ kostno-mięśniowy nie jest w stanie równomiernie dostarczać mocy w każdej fazie obrotu pracując na okrągłych tarczach.
Wierz lub nie, ale okrągła tarcza nie przenosi momentu obrotowego na tylne koło tak płynnie, jak owalna.
Pierścienie owalne współgrają z naturalną fizjologią człowieka.
Owalne tarcze maksymalizują siłę w fazę obrotu, która generuje najwięcej mocy, a minimalizują opór w fazie, w której wytwarza się jej najmniej.
W konsekwencji tarcze Oval zwiększają zdolność rowerzysty do utrzymania płynnej kadencji, zapewniając płynniejsze dostarczanie mocy
szczególnie podczas podjazdów.
Oznacza to, że będziesz jechał szybciej i mniej się męczył.

Właściwie poczujesz, że naciśnięcie pedału jest bardziej „okrągłe” z tarczą Oval niż z okrągłą tarczą.

Absoluteblack stara się tworzyć najlepsze i najbardziej wyrafinowane zębatki na rynku.
Owalne tarcze nie produkują więcej mocy, one pomagają wyzwolić swój prawdziwy potencjał.
Ich najważniejsze zalety to optymalizacja pracy nóg podczas pedałowania, zmniejszenie obciążeń kolan, zmniejszają wysiłek na podjazdach,
pozwalają na zwiększenie prędkości – dzięki nim można być szybszym i bardziej efektywnym.

Zalety zębatek AbsoluteBLACK:
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- Jedyny w swoim rodzaju, opatentowany owalny kształt który na pozwala pokonywać podjazdy łatwiej i szybciej
- Wyrafinowana konstrukcja to nie tylko unikatowy wygląd ale przede wszystkim dokonały stosunek sztywności do wagi
- Podczas jazdy nie dają odczuć swojej „owalności” - uczucie pedałowania jest maksymalnie zbliżone do okrągłych tarcz
- Zmniejszają obciążenie kolan w „martwym punkcie” oraz ułatwiają płynne pedałowanie
- Pozwalają osiągnąć i utrzymać odpowiednia kadencje
- Zmniejszają ryzyko występowania skurczy mięśni

Specyfikacja:
Waga :
Kompatybilność :
Materiał :
Mocowanie :
Owalność :
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104BCD: 32T (41g), 34T (44g), 36T (53g)
Korby 104 BCD - Shimano XT / Zee / Deore / SLX / XTR, Race
Face, FSA, E13. Kompatybilna z Eagle 12s.
Aluminum CNC 7075 Txxx, powłoka anodowana Type II
BCD 104mm
Zakres: 10.2-14.4% / 110.5-116.3° TDC (top dead center)

