Opony do wózków
inwalidzkich

ODPORNOŒÆ NA PRZEBICIE

Czarne opony bez œladów na pod³odze?
Absolutna nowoœæ: pierwsze czarne opony niezostawiaj¹ce
smug na pod³odze! Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wykorzystaniu
rewolucyjnego tworzywa Balck'n'Roll®, opracowanego
w laboratoriach Schwalbe.
Odporne na przebicie dziêki technologii SmartGuard®!
Delikatne dla d³oni dziêki 2grip®!

Odpornoœæ na przebicie
Zdarzy³o Ci siê z³apaæ gumê?
Od dziœ to tylko przykre wspomnienie!
®

Warstwa SmartGuard , wykonana ze specjalnej, elastycznej
mieszanki gumy, zapewnia szczególn¹ odpornoœæ na przebicia
od³amkami szk³a czy kamieni.
Nawet pineska nie jest w stanie przebiæ warstwy ochronnej.
SmartGuard® nie zwiêksza oporów toczenia.
Opony MARATHON PLUS tocz¹ siê tak samo ³atwo, jak zwyk³e
opony wysokociœnieniowe bez zabezpieczenia.
* Niemo¿liwe jest zagwarantowanie ca³kowitej „niezniszczalnoœci” opony,
lecz Marathon Plus zapewnia najlepsz¹ mo¿liw¹ ochronê przeciwko
codziennym zagro¿eniom, takim jak: ostre kamienie, od³amki szk³a czy
metalu.

„Nieprzemijalna” opona, ³¹cz¹ca w sobie komfort i ³atwoœæ
toczenia opony pneumatycznej z odpornoœci¹ na przebicia,
kojarzon¹ do tej pory z pe³nymi oponami z poliuretanu.
Utrudniaj¹ca przebicie warstwa SmartGuard® radzi sobie nawet
z ha³d¹ t³uczonego szk³a, czy te¿ z ca³¹ paczk¹ pinesek. Dziêki
2grip® - g³adkim œciankom - opona jest „przyjazna” dla d³oni.

Pamiêtaj aby conajmniej raz w miesi¹cu kontrolowaæ
ciœnienie w oponach za pomoc¹ miernika.
Z powodu szczególnej konstrukcji opon Marathon
(specjalnej wk³adki zapobiegaj¹cej przebiciu) rêczne
sprawdzanie ciœnienia mo¿e nie byæ skuteczne.
Informacje na temat cyfrowego miernika AIRMAX PRO
znajdziesz na stronie 10.

Pierwsze na œwiecie czarne opony, które nie zostawiaj¹ œladów na pod³odze.
Nowa mieszanka Black'n'Roll® sprawia, ¿e niemo¿liwe sta³o siê mo¿liwym: wózki inwalidzkie
z czarnymi oponami.
Niezwykle trwa³a mieszanka jest du¿o bardziej odporna na œcieranie ni¿ zwyczajne szare opony.
Powoduje to zmniejszenie kosztów u¿ytkowania: opony starczaj¹ naprawdê na d³ugo.

Delikatne dla d³oni: absolutnie g³adkie œcianki boczne. Rêce sun¹ g³adko po boku opony, nie
kalecz¹c siê o wyt³oczone napisy czy oznaczenia.

Nowoœæ 2007
Sprawianie, aby niemo¿liwe sta³o siê mo¿liwe!
Codziennie nasi konstruktorzy realizuj¹ ten cel, odkrywaj¹c nowe
mo¿liwoœci. Dziêki temu stworzono SpeedRun, pierwsz¹ zwijaln¹
oponê opracowan¹ specjalnie dla wózków inwalidzkich.
Przeznaczona jest dla u¿ytkowników handbike'ów, sportowców
oraz codziennych u¿ytkowników. Opony s¹ bardzo lekkie, wa¿¹
tylko 190 gramów, wliczaj¹c w to bardzo skuteczn¹ warstwê
utrudniaj¹c¹ przebicie. Mieszanka czarnej gumy nie zostawia
œladów na pod³odze - opony nadaj¹ siê do u¿ytku
w pomieszczeniach. Srebrne œcianki boczne nadaj¹ oponie
atrakcyjny wygl¹d.

Opony SpeedAir - doœwiadcz b³êkitnego cudu!
Po intensywnych pracach badawczych i rozwojowych,
uda³o nam siê nie tylko zmniejszyæ wagê opony SpeedAir
o ca³e 100 gramów, ale równie¿ znacz¹co zredukowaæ jej opory
toczenia.
Opony SpeedAir - ziszczone marzenie ka¿dego koszykarza.

Stworzona specjalne z myœl¹ o profesjonalnych u¿ytkownikach
handbike'ów.
System zabezpieczaj¹cy przed przebiciami RaceGuard®
specjalnie zaprojektowany do wyœcigowych opon Stelvio,
jest lekkim i wydajnym rozwi¹zaniem, minimalizuj¹cym ryzyko
przebicia.
Podstawowe zalety: niska waga i minimalne opory toczenia.

Nowoœæ 2007
Wyposa¿one w g³adkie œcianki boczne i bie¿niê
wykonan¹ z wyj¹tkowo odpornej mieszanki
Black'n'Roll®, opony RightRun stanowi¹ now¹
jakoœæ w naszej linii Basic - produktów
przeznaczonych do codziennego u¿ytku.
Podobnie jak wszystkie opony z tej grupy,
RightRun cechuj¹ siê zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na
przebicia dziêki specjalnej wk³adce PP (Puncture
Protection). Opony dostêpne w kolorach: szaroczarnym, czerwono-czarnym, ¿ó³to-czarnym
i niebiesko-czarnym.

Wszechstronna opona zapewniaj¹ca dobr¹ przyczepnoœæ i komfort
jazdy. Wyposa¿ona we wk³adkê zabezpieczaj¹c¹ „Puncture
Protection”.

Nowoœæ 2007
Dziêki tym szerokim oponom, dostosowanie wózka do jazdy
w ekstremalnym terenie staje siê naprawdê ³atwe. Trudne warunki,
takie jak g³êboki œnieg, b³oto czy piasek, przestaj¹ byæ problemem.
Racing Ralph nale¿¹ do opon „zwijalnych” dziêki temu zapasow¹
oponê mo¿esz woziæ ze sob¹ w plecaku.
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Wszystkie podstawowe modele opon, za wyj¹tkiem opon z serii „Light”, wyposa¿one s¹ w
system Puncture Protection - utrudniaj¹c¹ przebicie wk³adkê, wykonan¹ z naturalnej gumy.
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SUPER LEKKIE
tylko

£Y¯KI DO OPON

Zmiana opon sta³a sie ³atwa!
Specjalny kszta³t ³y¿ki zmniejsza niebezpieczeñstwo
uszkodzenia dêtki podczas jej monta¿u. Podczas zdejmowania
opony ³y¿kê mo¿emy zahaczyæ o szprychê, co uwalnia obie rêce
u³atwiaj¹c za³o¿enie drugiej ³y¿ki. Wysokiej jakoœci tworzywo,
z którego s¹ wykonane, jest praktycznie nie do z³amania. Dziêki
specjalnemu kszta³towi ³y¿ki mo¿na spi¹æ ze sob¹ dla ich
³atwiejszego przechowywania.
Zestaw zawiera trzy sztuki.

Nowoœæ 2007
Cyfrowy przyrz¹d do pomiaru ciœnienia jest bardzo precyzyjny. Mierzy ciœnienie
a¿ do 11 barów, pasuje zarówno do zaworów typu samochodowego (Auto) jak
i typu Presta (Sclaverand). Mo¿na nim tak¿e mierzyæ ciœnienie w dêtkach
wyposa¿onych w klasyczny wentyl rowerowy.

Rozmiar ETRTO

Ciœnienie w PSI

Rozmiar w calach

EPI - gêstoœæ osnowy

Specjalna w³aœciwoœæ

Numer dêtki

Kolory

Rodzaj bie¿nika

Ciœnienie w barach

Kod towaru
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