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Minden évben, amikor sor kerül az új kollekciónk
bemutatására, arra is szánunk néhány percet, hogy
kiértékeljük, mi mindent teszünk mi a BBB Cyclingnál. Átgondoljuk, hogyan tudunk továbblépni,
fejlődni, mit valósítottunk meg eddig. Ebben az
évben főleg azokra a kerékpárosokra gondoltunk,
akik használják BBB termékeinket. Mindegy, hogy
mi a cél: túrázás, edzés, verseny, munkába járás
vagy utazás.
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Ők, mind-mind a mi inspirációnk, amikor azon
gondolkozunk, hogyan tehetjük még élvezetesebbé
a kerékpáron eltöltött idejüket. Amikor a minőségét
vagy a funkcionalitását próbáljuk felmérni egy
új, vagy akár már egy, a termékpalettán szereplő
terméknek, ezeknek a kerékpárosoknak a helyébe
képzeljük magunkat. Ülj nyeregbe, pillants át a
kormányod fölött és szólj hozzánk! Mintha egy,
a sisakodra szerelt kamerán keresztül figyelnénk
téged. A BBB-nél mi ezt más nézőpontból való
gondolkodásnak nevezzük. Ha a te nézőpontodból
szemléljük a dolgokat, akkor értjük meg a
legjobban, mire van szükséged, mit szeretnél.
Ez a fajta gondolkodás vezetett el bennünket
néhány olyan látványos termékhez, amelyek
megoldást jelentettek egy létező problémára,
mint például a Patron okostelefon tartó vagy az
Adapt sportszemüveg. Valóban hiszünk abban,
hogy így vagyunk a legjobb helyen ahhoz, hogy
tovább bővítsük termékpalettánkat, hogy jobbá
tegyük a kerékpározás élményét, és azt, ahogy a
kerékpározás világában működünk. Ebben az évben
ennek a fajta más nézőpontból való gondolkodásnak
az eredménye a megújult WindGun pumpa, az
Aero sisak, ami nem csak az aerodinamikáról szól
és a forradalmian új Comfort nyereg. Lelkesen
csatlakozunk hozzád az idei évi kerékpározásaid
során és boldogok vagyunk, hogy a fedélzeten
tudhatunk téged is!
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Yana Belomoyna, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing team, 2014
Borító fotó:
Bjorn Leukemans, team Wanty- Groupe Gobert, 2014
Joost Wichman, Radon Flow Team, 2014

§ Jogi nyilatkozat: harmadik fél védjegyével ellátott terméket kizárólag abból a célból tüntetünk fel, hogy megmutassuk
felhasználási területét a BBB termékek kompatibilis tartozékait és alkatrészeit illetően. A BBB nem értékesíti ezeket a termékeket
harmadik fél számára. Nincs kereskedelmi kapcsolat vagy különleges kapcsolat a BBB és a védjegy tulajdonosok között.
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HÍREK / PILLANATOK
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A VERSENYEKET

A professzionális csapatokkal való partneri kapcsolatunk számos, értékes tesztelési
lehetőséget biztosít nekünk és hasznos visszajelzéseket is jelent a profiktól. A Select
sportszemüveg speciális kiadásának vízlepergető borítása csak egy példa erre a kölcsönös
együttműködésre, hogy a profik, hogyan segítik egy végleges termék elkészültét.
2014-ben a BBB Cycling hivatalos szállítója a következő csapatoknak: Team WantyGroupe Gobert (Leukemans, Seeldrayers és Ghyselinck), Team Baku (azerbajdzsáni
országúti csapat), Team Bigla (svájci női országúti csapat), Betch.nl Superior Brentjens
MTB Racing Team (az első MTB olimpiai aranyérmet nyerő Bart Brentjens vezetésével) és
Radon Flow Team (a fourcross világbajnok Joost Wichmans vezetésével).
Látogass el weboldalunkra: BBBcycling.com/sponsorships, hogy még többet tudhass
meg ezekről a csapatokról és arról hogyan támogatjuk őket.

BBB ThINKTANK:
KETTŐ MINDIG TÖBB
MINT EGY

A hARMAdIK dIMENZIÓ A
KuTATáS ÉS fEjlESZTÉSBEN

Azért, hogy jobban kommunikálhassunk veletek a
termékeinkről, kb. egy évvel ezelőtt elindítottuk a ThinkTank
projektünket. Ez egy kiegészítője a normál BBBcycling
Facebook oldalunknak. Kikértük a véleményeteket az MTB
markolatainkkal, a kormánybetekerő szalagjainkkal, az új
Street utcai napszemüvegünkkel (a szemüveg még a nevét
is egyik rajongónktól kapta) és a női ruházati cikkeinkkel
kapcsolatosan. Valamennyi visszajelzés rendkívül hasznos
számunkra és sokat nyom a latba, amikor egy-egy új
termékről értekezünk vagy a meglévő termékskálánkon
szeretnénk valamit változtatni.

Körülbelül egy évvel ezelőtt termékfejlesztő részlegünk új játékszert kapott,
egy 3D-s nyomtatót. Ez drámaian lecsökkentette azt az időt, ami egy új termék
ötletének kipattanása és az első működő prototípus kézhez vétele között eltelik.
Nem is beszélve azokról a költségekről, melyet gyártóink egy újabb nyers prototípus
öntőformájának legyártásába öltek.
Többek között a Tithon sisak, néhány új sárvédő és minipumpa, illetve a meglévő
termékek számos apróbb átalakítása jött ki ebből a kis eszközből. Bár be kell
vallanunk, volt néhány “kevésbé komoly” próbálkozásunk is ezen a gépen, ami soha
nem lát napvilágot. Ilyen prototípus volt a kesztyűszárító vagy a polip, ami az egyik
tervező gyerekének készült játékszer gyanánt.

Te is szeretnél nekünk segíteni az új termékek
fejlesztésében? Csatlakozz hozzánk a facebook.com/
BBBcycling oldalon.

BBB CYClING
Világbajnokok a BBB színeiben

MOZGÓKÉPEK
Ha egy kép többet mond ezer szónál, mi mindent tud elmondani egy
videó felvétel? Hogy még több tulajdonságát tudjunk bemutatni
termékeinknek, számos termékvideót készítettünk. Ezek honlapunk videó
oldalán találhatóak. Ha tehát több információra van szükséged a Patron
okostelefon tartóról, az Adapt sportszemüvegről vagy az Icarus sisakról,
vegyél magadhoz egy kis pattogatott kukoricát és láss neki!
BBBcycling.com/videos

6 MIllIÓ
BOLDOG KERÉKPÁROS
Ami szikraként indult Chris Koppert és Frank Moons szeméből, a szerény kezdetektől
mára már egy globális minőségi kerékpáros termékeket forgalmazó céggé nőtte ki
magát. Több mint 15.000 kerékpár üzlet segít nekünk termékeink forgalmazásában
44 különböző országban. 2013-ban a BBB Cycling több mint 6 millió terméket adott
el 42 különböző kategóriában. Bár jelentősen megnőttünk az elmúlt évek alatt,
cégünknél mindenki, beleértve az alapítókat is, olyan sokat kerékpározik, amennyit
csak tud. És soha nem felejtjük, hogy ez mind a kerékpározásról szól.

A sebesség mAgA
Az egyik legambiciózusabb design projektünkhöz
észbeli és kutatási erőforrásokat illetően is
segítséget ajánlott fel nekünk a világ egyik
legfejlettebb technikai egyeteme, a TUDelft. Az
elmúlt két évben olyan sisak terveket dolgoztunk
ki, melyek a szellőzésre fókuszáltak, ugyanakkor
aerodinamikailag is megállták a helyüket. Nem
tudtuk megérteni, hogy az alacsony légellenállás
iránti vágyunk, a megnövelt aerodinamikával,
a csökkenő szellőzés miatt a kerékpározás
komfortját rontja. Egy, ún. a Haladást
Megtestesítő Design csoport segítségével, a
TUDelft-en elkezdtük vizsgálni más versenysisakok
termodinamikai és aerodinamikai tulajdonságait.

A folyamat kezdetén az volt a célunk, hogy
megtaláljuk az optimális egyensúlyt az alacsony
légellenállás és a kiváló szellőzés között. Ezt az
intuíciót megosztottuk tervezőrészlegünkkel
és a 3D-s modellező csapatunkkal, akik ezt
követően számtalan prototípust teszteltek a
szélcsatornában.
Végül, kevesebb, mint egy év alatt befejeztük
a BBB történetének egyik legkimerítőbb
termékfejlesztését és megalkottuk az új Tithon
sisakot. A sebesség és a komfortérzet optimális
keverékét. Vagy, ahogy profi kerékpárosaink
hívják, a Sebességet Magát.
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Michael Rogers
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2005

Tom Boonen
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Paolo Bettini
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Julien Absalon
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Jean Biermans

MTB 24 órás 2men

2011

Zdenek Stybar

Cyclo-cross

2013

Joost Wichman

MTB fourcross
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PH Lencsék – Fotokromatikus
(Fényre sötétedő)
Automatikusan alkalmazkodik az állandóan változó
fényviszonyokhoz. Besötétedik, amikor ragyog a nap,
kivilágosodik, amikor változnak a fényviszonyok,
felhősödik az ég. Különösen a rendelkezésre álló
fénytartománya egyedülálló. A BBB lencséi 85%-17%os fényáteresztést tesznek lehetővé, alkalmazkodva a
mindenkori fényviszonyokhoz.

PZ Lencsék – PoLariZáLt
Az ideális választás egy verőfényes nyári napon. A
polarizált lencsék tiszta és vakításmentes látást
biztosítanak. Csak a közvetlen fény jut át a PZ lencsén,
ezáltal a lencsék sokkal tisztább látást biztosítanak.
Megakadályozzák a sík utakról, falevelekről, vízről
visszaverődő fények szembe jutását.

mLc Lencsék – muLti Layer
coating (több rétegű
bevonat)
A 9 rétegű bevonat az MLC lencséken kiváló
átláthatóságot és kontrasztot nyújt bármilyen
körülmények között. Valamennyi MLC lencséjű
sportszemüveghez tartozik egy sárga és egy átlátszó
lencse is, az optimális alkalmazhatóságért a változó
fényviszonyokhoz.

TULAJDONSÁGOK

Speciális vízlepergető borítás,
a víz szépen lepereg a lencséről.

Lencsék 100% UV védelemmel
100%UV

Flexibilis szárak és állítható
orr-rész gondoskodik a tökéletes
illeszkedésről.

All About
NAPSZEMÜVEGEK
HOGY MEGFELELJÜNK AZ
ELVÁRÁSOKNAK

Sportszemüvegeinket mindig is a sok-sok újítás jellemezte. A választék
teljes generálozása helyett évről-évre folyamatosan kis lépésekkel
haladunk előre, hogy a korábbi évekkel összehasonlítva is még tovább
fejlődjünk. Ebben az évben az Adapt sportszemüveg kapott egy
Special Edition modellt. Ez a csúcsminőségű fejlesztés azoknak a
kerékpárosoknak kedvez, akik egy zárt keretű top-szemüveget keresnek.
Azzal, hogy extra szellőző nyílásokat tettünk a vízlepergető borítású
lencsére, biztosak vagyunk abban, hogy még a legkritikusabb kerékpárosok
igényeit is kielégíthetjük.

Pc Lencsék – Füst

HajLított Lencsék

Általános minőségi lencse alaptípusunk.
Tulajdonságaiban hasonló a BBB PC lencséihez. A
természetes színezésű lencsék olyan embereknek
készülnek, akik inkább a visszafogott stílust kedvelik.
Valamennyi PC sportszemüveghez jár még két
további lencse: egy sárga és egy átlátszó PC lencse,
a változó időjárási feltételekhez való optimális
alkalmazhatóságért.

Ha valaki próbált már egy igazán olcsó szemüveget ívelt
lencsével, kétségünk sincs afelől, hogy megtapasztalta,
hogyan torzíthat egy szemüveg, köszönhetően az
alacsony minőségnek. Az olcsó szemüvegekben
használt jóváhagyás nélküli lencsék torzítást
eredményeznek, mely nagyon fárasztó, megerőltető a
szemeknek. A sportlencsék íve miatt ugyanis optikai
korrekcióra van szükség. Éppen ezért valamennyi
BBB sportszemüveg decentralizált, a torzítás okozta
esetleges szédülés elkerülése érdekében.

Csúszásmentes gumis orr-rész:
megfelelő magasságban tartja
a szemüveget, anélkül, hogy
nyomná az orrot.

Michel Kreder,
team Wanty-Groupe
Gobert, 2014

Sportszemüveg cserélhető
lencsékkel. Sárga és átlátszó
pótlencsével együtt kapható.

De természetesen azokra a kerékpárosokra is odafigyelünk, akiknek
vásárlásai bizonyos keretek közé szorulnak. Így az alap modelljeinket
is tovább fejlesztettük, Winner, Impulse, és Street szemüvegünk
ráncfelvarráson esett át és a vadonatúj Impress váltja a Retro
szemüvegünket.

Szemüvegtartó tokkal

Próbáld hát ki valamelyik sportszemüvegünket és nézz azon át a jövőbe!
PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT
ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

griLamid keret
A BBB sportszemüvegek kerete Grilamid TR90 anyagból
készül. Ez a könnyű és flexibilis anyag rendkívül
strapabíró és kényelmes viseletet biztosít. A Grilamid
számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik,
amelyek közé tartozik hogy, magas hőhatásra sem
deformálódik, kiváló a hajlító szilárdsága és ellenáll a
hajszálrepedéseknek. Ez teszi a Grilamid anyagot ideálissá
a sportszemüvegeinkhez. Lencse csere közben nem kell
attól tartani, mikor pattan el a szemüveg kerete.

A BBB a következő csapatok hivatalos sportszemüveg szállítója 2014-ben:
Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku, Bigla, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing és Stresless.
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AdApt
SpeciAl edition bsg-45sE
A LEGFLEXIBILISEBB ZÁRT
KERETŰ

ADAPT, IMPACT
VAGY SELECT?
Mindhárom modell kategóriája legjobbjai között szerepel. 100%
UV-védelemmel vannak ellátva, csúszásmentes gumírozott
orr-résszel rendelkeznek, ideális védelmet nyújtanak a napfény,
a szél és a por ellen. Lencséik cserélhetőek és szabadon
megválasztható kisebb alkatrészeiknek köszönhetően lehetővé
teszik, hogy mindenki stílusának megfelelően alakítsa ki a
szemüvegét. Valamennyi modellnek megvan a saját, egyedi
stílusa. Hogyan válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet:

AdApt
A zárt keretű napszemüvegek hasonlítanak leginkább a normál,
utcai napszemüvegekhez. A szemüveg orr-részének egyszerű
elfordításával a keret szétnyílik és a lencse máris cserélhetővé
válik. A zárt keret jobban véd a karcolásoktól eséseknél. Általában
MTB versenyzőink kedvence, de néhány országúti profinak is erre a
modellre esett a választása.

impAct

Select

Miközben a lencse görbéje nem változik, az Impact szemüvegnek
van egy olyan modellje is, amelynek nyitott kerete sokkal jobban
meg van hajlítva, ezáltal ideális és sokkal kényelmesebb azok
számára, akiknek az arca keskenyebb és kisebb. Az Impact
magasabban ül az orron, hogy ne érintkezzen a magasabban lévő
arccsonttal és sokkal jobban illeszkedik a vékonyabb orrokhoz is. Ez
a női kerékpárosok nagy kedvence!

A Select nyitott kerete az Adapténál jóval nagyobb látóteret
biztosít. A keret formája jóval egyenesebb, ezáltal azoknak
kényelmesebb, akiknek szögletesebb formájú vagy nagyobb az
arcuk. A Select alacsonyabban ül, a lencse íve jobban védi az arcot.
Igazi országúti favorit.

1
LENCSE TECHNOLóGIÁK

8

KATEGóRIA

SZÍN

LENCSETÍPUS

FÉNYÁTERESZTÉS

1–3

PC fotokromatikus

85 % - 17 %

3

PC polarizált

12 %

PC füst fényes tükrös

14 %

PC füst piros MLC

14 %

PC füst zöld MLC

14 %

PC füst kék MLC

14 %

PC füst

20 %

1

PC átlátszó fényes tükrös

80 %

0

PC sárga

87 %

PC átlátszó

92 %

2

A BBB tavalyi évi fejlesztése volt az első zárt keretes
modell, az Adapt. Sokan kerestek ugyanis olyan
szemüveget, ami kevésbé tűnik sportosnak. Ennek
továbbfejlesztése az Adapt Special Edition változata.
A lencséket egy vízlepergető borítással láttuk el, így ha
eső vagy izzadtság kerül rá, az könnyen és gyorsan el is
tűnik onnan (1). A lencséket további szellőzőnyílásokkal
láttuk el, ezáltal a szemüveg jobban szellőzik és
elkerülhető a párásodás (2). Rendkívül funkcionálisra
sikerült a TwistLock lencsecserélő rendszer, amely a
keretet nyitja ketté, az orr-rész egyszerű elfordításával
(3). A Special Edition modell ezüst felső és fekete alsó
keretrésszel kapható. Különböző színű lencsevariációk
és szárvégek külön vásárolhatóak hozzá.

4549

3
KATEGóRIA

ÁRNYALAT

ALKALMAZÁS

FÉNYÁTERESZTÉS

0

Nagyon világos

Minimális érzékenység vagy kozmetikai célokra

85%-100%

1

Világos

Kissé napos, felhős idő

43%-85%

2

Normál

Napos idő, enyhén felhős

20%-43%

3

Sötét

Ragyogó napsütés

8%-20%

keresD Az ‘ADApt se’-t
A BBBCYCLING.COM-on

100%UV
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spo rtszemüvegek : ADA pt

sportszem üvegek : im pAct

4591
4489

AdApt pH bsg-45

impAct pH bsg-44

AdApt bsg-45
Találj rá a stílusodra! A BBB első, teljes keretes, cserélhető lencsés szemüvege. Ideális megoldás azon
kerékpárosok számára, akik a hétköznapi sportos szemüvegükhöz hasonlót keresnek, de szeretnék
a normál lencsét alkalomadtán lecserélni az időjárásnak megfelelő sárga vagy átlátszó lencsére a
kerékpározáshoz. Mindössze el kell fordítani az orrészt, így a keret alsó és felső részét összetartó zsanérok
meglazulnak, lehetővé téve ezzel a lencsék cseréjét.
Az Impact és Select modellekhez hasonlóan az új Adapt szemüveg színben is a kerékpárhoz vagy a
ruházathoz igazítható.

4522

4415

* A megjelölt modellek sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

100%UV

4523
4473

impAct bsg-44

4525

Az Impact megmaradt annak a kissé nyitott, de kiválóan szellőző napszemüvegnek,
ami mindig is volt. Kialakításának köszönhetően egyszerre nyújt védelmet az elemekkel
szemben, de egyúttal biztosítja a levegő ideális áramlását a párásodás megelőzése
érdekében. A közepes illetve kisebb arcszélességgel rendelkezők számára valamelyest
kényelmesebb viselet, mint a Select modell, akár hosszabb távon is. A szárvégek
módosításra kerültek, így a Select modellel azonos módon, lehetőség van a szemüveget a
stílusodhoz igazítani a szárvégek cseréjével.

* AdApt mlc bsg-45

4472

* impAct mlc bsg-44

* A jelölt modellek sárga és átlátszó lencsével együtt kaphatók.

100%UV

4511

4401

AdApt Giftbox bsg-45box

* impAct Smoke bsg-44
4512

Ha Te is igazán fanatikus kerékpáros vagy, tudod jól, miről beszélünk. Minden bringás felszerelésed tudatosan
összeválogatott, összeillő termék. Nem csak arról van szó, hogy jól működjön minden, mint egy gondosan
olajozott gépezetben, hanem nagyszerűen is nézzen ki. A kiválasztott alkatrészek nagyszerűen mutatják
a személyiséged, a kerékpározás iránti elkötelezettséged. Ha sportszemüveg választásra kerül a sor, akkor
ugyanezt az elvet követve a kiválasztott szemüvegnek maximális teljesítményt is kell nyújtania minden
körülmények között. Éppen ezen kerékpáros igénynek megfelelően állítottuk össze az Adapt Giftbox
csomagot. A szett tartalma egy Adapt fekete felső keret, valamint három, különböző színű alsó keret, hogy
kedved szerint variálhass. Valamennyi időjárási körülményhez ideális lencsék: átlátszó lencse az éjszakai
kerékpározáshoz, 2 MLC lencse az igazán verőfényes napokra és egy alap füst lencse. Az Adapt Giftbox
tartalmaz továbbá 7 különböző színű szárvég gumit, hogy a bringádhoz, ruhádhoz vagy éppen aktuális
ötletedhez illő szemüveget viselhess kerékpározás közben. A komplett csomag kemény tokban kapható,
egy karcolásmentes, törlőkendőként is használható tartózsákkal.

4577
bsg-4361

bsg-4362

bsg-4363

bsg-4364

bsg-4365

bsg-4366

bsg-4367

bsg-4368

bsg-4369

* AdApt Smoke bsg-45
AdApt & impAct temple tipS

100%UV

4510

4511

AdApt lenSeS

4515

4522

4523

4524

4525

4526

4527

4528

4559

4410

impAct lenSeS

4411

4415

4422

4423

4424

4459
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spo rtszemüvegek : se l ec t

sportszem üvegek : select

4389

Select Giftbox
bsg-43box
•

•
•
•

Select pH bsg-43

Válassz a stílusodnak megfelelően! A cserélhető lencséknek és szárvégeknek
köszönhetően mindig úgy alakíthatod a külsőd, ahogyan azt szeretnéd vagy
ahogyan azt a többi kiegészítőd és a kerékpárod kívánja. A komplett szett
6 különböző lencsével és 7 szárvég gumival kapható. További extra hely van
kialakítva a dobozban a szett további bővítéséhez.
Keret színek: fényes fekete vagy fényes fehér.
Lencse típusok: átlátszó, sárga, füst fényes tükrös, kék MLC, piros MLC és
zöld MLC.
Szárvég színek: fekete, kék, piros, zöld, szürke, sárga és fehér.

4313

4372

100%UV

4375

Select bsg-43
•
•
•
•
•

* Select mlc bsg-43

Válassz a stílusodnak megfelelően! A cserélhető lencséknek és szárvégeknek
köszönhetően mindig úgy alakíthatod a külsőd, ahogyan azt szeretnéd vagy ahogyan
azt a többi kiegészítőd és a kerékpárod kívánja.
Sportszemüveg cserélhető polikarbonát lencsékkel.
Számos pótlencse és szárvég rendelhető hozzá extraként.
A szemet teljesen fedő, lekerekített lencsék optimális védelmet nyújtanak a napsütés,
a por és a szél ellen.
Állítható orr résszel a még jobb illeszkedésért.

4311

* A jelölt modellek sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

4321

100%UV

Select SpeciAl edition
bsg-43sE
•
4343

•
•
•
•
•
•

4371

A csomagban található lencsék vízlepergető tulajdonságúak, a víz szépen
lepereg a lencsékről.
Válassz a stílusodnak megfelelően! A cserélhető lencséknek és
szárvégeknek köszönhetően mindig úgy alakíthatod a külsőd, ahogyan azt
szeretnéd vagy ahogyan azt a többi kiegészítőd és a kerékpárod kívánja.
Sportszemüveg cserélhető polikarbonát lencsékkel.
Speciális légáramoltató rendszer a jobb teljesítményért még párás időben is.
Számos pótlencse és szárvég rendelhető hozzá extraként.
A szemet teljesen fedő, lekerekített lencsék optimális védelmet nyújtanak a
napsütés, a por és a szél ellen.
Állítható orr résszel a még jobb illeszkedésért.

* Select Smoke bsg-43

bsg-4361

100%UV

bsg-4362

bsg-4363

bsg-4364

bsg-4365

bsg-4366

bsg-4367

bsg-4368

bsg-4369

Select temple tipS

4342

4310

Select lenSeS

4311

4315

4322

4323

4324

4359
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impulSe bsg-38

winner bsg-39

•
•
•
•

•
•
•
•

Sportos külsejű napszemüveg cserélhető lencsékkel.
A lencse formája teljes védelmet nyújt a napfény, a por és a szél ellen.
Állítható orr-rész a tökéletes illeszkedésért.
Az Impulse keretekhez az alábbi extra pótlencsék vásárolhatóak meg: PH,
MLC piros, MLC kék, füst fényes tükrös, sárga és átlátszó.

* A jelölt modellek sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

Sportos napszemüveg cserélhető lencsékkel.
A lencse formája teljes védelmet nyújt a napfény, a por és a szél ellen.
Állítható orr-rész a tökéletes illeszkedésért.
A Winner keretekhez az alábbi extra pótlencsék vásárolhatóak meg:
PH, MLC piros, MLC kék, füst fényes tükrös, sárga és átlátszó.

* A megjelölt modellek sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

100%UV

100%UV

3857

impulSe pH bsg-38

3803
3951

3957

winner pH bsg-39
3807
3891

3801

3892

* impulSe teAm mlc bsg-38

* impulSe Smoke bsg-38

3921

3927

* winner mlc bsg-39
3877

impulSe SmAll pH bsg-38s

3901

3909

impulSe SmAll bsg-38s
•
•
•
•
•

Speciális szemüveg modell kisebb fejformákhoz tervezve.
Sportos napszemüveg cserélhető lencsékkel.
A lencse formája teljes védelmet nyújt a napfény, a por és a szél ellen.
Állítható orr-rész a tökéletes illeszkedésért.
Az Impulse keretekhez az alábbi extra pótlencsék vásárolhatóak meg:
PH, MLC piros, MLC kék, füst fényes tükrös, sárga és átlátszó.

3861

3907

* A megjelölt modellek sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

3912
3867

100%UV

* impulSe SmAll Smoke bsg-38s

* winner Smoke bsg-39
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sportszem üvegek

spo rtszemüvegek

optiView bsg-33
AZ OPTIKAI ZSENI
Az OptiView sportszemüveg azoknak a kerékpárosoknak készült,
akiknek szükségük van optikai lencsére is, de szeretnének egy kényelmes
napszemüveget cserélhető lencsékkel, minden időjárási körülményhez.
A szemüveg belső oldalán található egy optikai lencse adapter, melybe +6 és
-6 dioptria tartomány közötti optikai lencse csiszoltatható. Egyes esetekben
akár nagyobb dioptriához is használható, de a csiszolást végző optikus tudja
jól állapítani, mi az, ami még lehetséges. A szem bevizsgálásához és a lencse
megfelelő becsiszolásáért mindenképpen forduljon optikushoz.
Pótlencsék az Optiview kerethez a következő színekben kaphatók: PH,
polarizált, MLC piros, MLC kék, füst, sárga és átlátszó.
* A megjelölt modellek sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

4702

ArriVer bsg-36
•
•
•
•

Modern keretű sportszemüveg.
Speciálisan a keskenyebb arcúaknak készült.
Az Arriver keretekhez az alábbi extra pótlencsék
vásárolhatóak meg: füst, sárga és átlátszó.
Extra lencsékkel: sárga & átlátszó.

4703

100%UV
100%UV

3612
4701
3359

3307

optiView pH bsg-33
3613

ArriVer mlc bsg-36
3301

3309
4707

* optiView Smoke bsg-33

* optiView mlc bsg-33

3601

impreSS bsg-47

rApid bsg-37
•
•

•
•
•
•

Sportszemüveg a hétköznapokra.
Csúszásmentes, gumírozott orr-rész és
szárvég.
3607

3727

•

Modern stílusú, sportos szemüveg, könnyű kerettel.
A lencse formája teljes védelmet nyújt a napfény, a por és a szél ellen.
PC keret, állítható gumírozott orr-résszel.
Az Impress keretekhez az alábbi extra pótlencsék vásárolhatóak meg:
MLC piros, MLC kék, füst, sárga és átlátszó.
Extra sárga és átlátszó pótlencsével együtt kaphatók.

3721
100%UV

ArriVer Smoke bsg-36

100%UV
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spo rtszemüvegek

All About
Street bsg-46
•
•

Utcai stílusú szemüveg polarizált lencsékkel. Ideális annak,
akinek a legélesebb és legtisztább látásra van szüksége.
Polikarbonát kerettel.

KERÉKPÁROS SISAKOK
A PIAC ZÖLDFÜLŰJÉTŐL
A TERMÉKKATEGÓRIA
DÍJNYERTESÉIG

100%UV

4613

Hat évvel ezelőtt óvatos lépéseket tettünk afelé, hogy
megjelenjünk első sisakunkkal a piacon. Az évek során ez odáig
fejlődött, hogy díjnyertes sisakok teljes palettáját kínáljuk,
melyek kiváló teljesítményt nyújtanak, igazán versenyképes ár
mellett. Az elmúlt évekből két jelentősebb eseményt lehetne
kiemelni; az egyik az Icarus, országúti top sisak piacra dobása
volt, a másik a Varallo-é, melyből később a Nerone kifejlődött.
2015-re az egyik legambiciózusabb projektünk, az új Tithon sisak
volt. Az áttörő terv lényege az egyensúly megteremtése volt a fej
aerodinamikája és a szükséges szellőzés között. Tervezőinknek
csak az aero és a thermo járt idén a fejében. Így aztán a Tithon
kifejlesztése mellett, megszületett az AeroTop, időfutam
sisakunk is.

3101

4672

3104

4675

3103

Népszerű versenysisakunk, az Icarus új színeket kapott.
A Griffon és a Taurus összeolvadt egy sisakba, melyhez a
napellenzőt hozzácsomagoljuk és csak az szereli fel, aki akarja.
Nagy hangsúlyt fektettünk a legkedveltebb sisakok, a Hawk és a
Hero átalakítására és megalkottunk egy új modellt is, a Condor.
Kollekciónk új darabja a HelmetShield, mely egy szilikon
sisakvédő, ami valamennyi BBB sisakra kiválóan ráillik. Feladata,
a légáramlás lecsökkentése az igazán hideg napokon, véd a
csapadéktól a nedvesebb napokon vagy egyszerűen csak javít az
aerodinamikádon azokon a napokon, amikor szédületesen gyors
akarsz lenni.
Valamennyi kerékpárosnak kínálunk sisakot egy nagyon széles
árskálán. Csak biztonságosan!

Street pZ mlc bsg-46

3107

kidS bsg-31
•
•
•

Speciálisan gyerekeknek készült tartós anyagú keret, kicsi arcocskákhoz.
A Kids keretekhez az alábbi extra pótlencsék vásárolhatóak meg: füst,
sárga és átlátszó.
Extra lencsékkel: sárga & átlátszó.

100%UV

4611

Street pZ bsg-46

Markus Eibegger, team Synergy Baku, 2014

ke r é kpáros sisakok : t ec hno ló gi a

TiThon bhe-08
A SEBESSÉG MAGA.
ANÉLKÜL, HoGY MEGSÜLNE AZ AGYAD

FlexClose

TRIFIT

TwIsTClose

Tárcsás zárszerkezet, egy kézzel beállítható.
Teljesen flexibilis, szilikon borítású rendszer,
mely alkalmazkodik a fej formájához. Állítható
a magassága is, hogy ezáltal még jobban
illeszkedjen.

Állítható magasságú beállító zárszerkezet. A
kettős összetételű puha és rugalmas félgyűrű a
pontosan illeszkedő beállító rendszerrel kényelmes
és tökéletes illeszkedést biztosít. Tárcsás
zárszerkezet, egy kézzel beállítható.

Könnyen, egy kézzel beállítható,tárcsás
zárszerkezet.

AIRFlow CoolIng sysTem – ACs
Intenzív kerékpározás során a test jelentős hőt termel, a
túlhevülés pedig akár teljesítménycsökkenéssel is járhat.
A fejen viszonylag nagy felületen történik a hő leadás, a
keletkezett testhő akár 40%-a is a fejen keresztül kerül
leadásra. A sisak viselése általában megnehezíti ezt a
folyamatot. Éppen ezért fejlesztettük ki az Airflow Cooling
System (ACS) rendszerünket, mely az Icarus sisakba került
beépítésre. A speciálisan kialakított légcsatornák biztosítják a
levegő ideális áramlását a sisakon belül. Mindez garantálja az
optimális hőszabályozást a fej körül.

1

Állítható pántok

Spiderweb: a BBB belső
megerősített szerkezete. Mindez
súlycsökkentést eredményez
és növeli a ventillációt, nem
veszélyeztetve a biztonságot.

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT
ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

Megnövelt nedvesség
elpárologtatás

Megerősített karbon

Mosható betétek
(pótbetétek valamennyi
sisakhoz kaphatók
extraként)

Megerősített

Belső rovarháló

In-mold technológia

ANYAGoK
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2

Fényvisszaverős részek

Speciális vízlepergető
borítás, a víz szépen
lepereg a lencséről.

A BBB a következő csapatok hivatalos kerékpáros sisak szállítója 2014-ben: Wanty-Groupe
Gobert, Synergy Baku, Bigla, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing, Radon Flow és Stresless.

3

Az elmúlt két évben olyan sisak terveket dolgoztunk ki, melyek
a szellőzésre fókuszáltak, ugyanakkor aerodinamikailag is
megállták a helyüket. Nem tudtuk megérteni, hogy az alacsony
légellenállás iránti vágyunk, a megnövelt aerodinamikával, a
csökkenő szellőzés miatt a kerékpározás komfortját rontja. Egy,
ún. a Haladást Megtestesítő Design csoport segítségével, a Delft-i
Technikai Egyetemen elkezdtük vizsgálni más versenysisakok
termodinamikai és aerodinamikai tulajdonságait ( 1 ). A folyamat
kezdetén az volt a célunk, hogy megtaláljuk az optimális
egyensúlyt az alacsony légellenállás és a kiváló szellőzés
között. Ezt az intuíciót megosztottuk tervezőrészlegünkkel és
a 3D-s modellező csapatunkkal, akik ezt követően számtalan
prototípust teszteltek a szélcsatornában. Végül, kevesebb, mint
egy év alatt befejeztük a BBB történetének egyik legkimerítőbb
termékfejlesztését és megalkottuk az új Tithon sisakot. A
sebesség és a komfortérzet optimális keverékét ( 2 ). Vagy, ahogy
profi kerékpárosaink hívják, a Sebességet Magát.
Májustól kapható.
keresD a ‘tithon’-t
a BBBCYCLING.COM-on

˕ Airflow Cooling System (ACS), Venturi csövezéssel
az optimális légáramlásért. ( 3 )
˕ optimalizált légáramlást segítő bélés és nyitott
szerkezetű állítható pántok a tökéletes és
kényelmes viseletért.
˕ Méretek: M (52-58 cm) és L (58-62 cm).
˕ Színek: matt fekete és matt fehér.
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ke r é kpáros sisakok : aero

k erék páros sisakok: i c arus

AeroTop bhe-62
A LEGGYoRSABB SISAKUNK,
AMI GoNDoSKoDIK A SEBESSÉG
ÉLMÉNYÉRŐL
Az AeroTop mögött megbújó ötlet egyszerű volt és
világos. olyan igazán aerodinamikus sisakot szerettünk
volna, ami még kényelmes viselet és ami viszonylag
praktikus kerékpározáskor. Összevetettük a régebbi
iskola hosszabb formájú sisakjának előnyeit az újabb és
rövidebb típusokéval. Mivel mindkettőnek vannak előnyei
és hátrányai is a hosszt illetően, valahol a kettő között
döntöttünk. Valami olyasmit választottunk, ami még
ad egy aerodinamikai zárást a fej és a kerékpáros háta
között, de a régebbi típusok oldalszél hendikepje nélkül.
Többfajta felületkezelési eljárást tanulmányoztunk,
a fodrozódásokat és a kisebb örvényeket is, de egyik
sem győzött meg igazán bennünket. Mindazonáltal
csökkentettük a sisak frontális felszínét és megalkottuk
a napellenző és a rejtett felerősítési pontok integrációját.
Ha valaki időfutam versenyen indul, ezek azok, amik
igazán számítanak. A szellőzőnyílás az egyetlen olyan
helyen van, ahol a légáramlás még viszonylag statikus,
közvetlenül a sisak elülső részén.
Az integrált lencse (FaceShield (BHE-63, füst színű) elég
vékony ahhoz, hogy megakadályozza a vizuális torzulást,
de elég vastag is, hogy a légáramlás ne deformálhassa el.
Az AeroTop széles hátsó része úgy lett kialakítva két éles
vonallal, hogy minél kevesebb akadály legyen a kiáramló
levegő útjában.
Az AeroTop illeszkedése megegyezik a BBB Icarus
sisakjáéval. M-es méretben kapható (52-58 cm), matt
fehér és matt fekete színben.

100%UV

icAruS bhe-05

FAceShield bhe-63

helmeTShield bhe-76

•
•

•
•
•

•

Lencse az AeroTop BHE-62 sisakhoz.
A lencse vízlepergető borítással rendelkezik. Esőben,
a víz lepereg a lencse oldalán.
Kapható a következő színekben: füst és átlátszó.

100%UV

Szilikon kerékpáros sisak védő.
Véd az eső, a hideg és a szél ellen.
Egy méretben, valamennyi sisakhoz illeszkedik.

Ami minket illet, úgy vagyunk a versenyzéssel, mint egy álommal a repülésről.
Addig hajtjuk magunkat, amíg az egész testünkben érezzük a fájdalmat. Addig
nyomjuk, amíg a kerékpárunk alkatrészei elérik teljesítőképességük határait.
Amikor kiadsz mindent magadból, a határokat feszegetve, megnyugtató az a
tudat, hogy a tervezők is elvégezték a maguk feladatát és egy magasabb szintre
emelték a sisak fogalmát. Az AirFlow Cooling System arra lett kifejlesztve, hogy
biztosítsa a maximális levegőáramlást. A sisak viselése még kényelmesebb a
beépített pántok révén. A mindkét irányba állítható FlexClose rögzítő rendszer
megfelelő helyen tartja a sisakot. Amikor igazán keményre fordul a verseny, biztos
lehetsz benne, hogy a sisakod maximális védelmet biztosít számodra.
Az Icarus sisak nagy sűrűségű EPS habból készült, beépített rögzítő pántokkal. Az
Icarus sisak két méretben érhető el: M (52-58cm) és L (58-62cm). Hat különféle
színben kapható: matt fekete, matt fekete/fehér, matt fekete/neon sárga, kék/
fehér, piros/fehér és matt fehér.
Akárcsak névadója, Icarus is készen áll a repülésre.
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ke r é kpáros sisakok : or szágú t i

FAlcon bhe-01
•
•
•
•

Karbon szál és alumínium megerősítések.
23 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az optimális
légáramlásért.
Méretek: S (52-55 cm), M (55-58 cm) és L (58-62 cm).
Kapható a következő színekben: fekete és fehér.

hAwk bhe-27
•
•
•

14 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az optimális
légáramlásért.
Méretek: M (52-58 cm) és L (58-62 cm).
Kapható a következő színekben: fekete/fehér, fehér/
fekete, fekete/kék és fekete/piros.

Petrik Brueckner, team Radon Flow, 2014

kiTe bhe-33
•
•
•

18 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílás az optimális
légáramlásért.
Méretek: M (52-58 cm) és L (57-63 cm).
Kapható a következő színekben: fekete/ezüst, fehér/
ezüst, fehér/kék és fehér/piros.

nerone bhe-68
•
•
•
•
•
•

All mountain offroad sisak.
Dupla illesztésű in-mold héj konstrukció.
18 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílás az optimális légáramlásért.
Szögben is állítható napellenző.
Méretek: M (54-58 cm) és L (58-62 cm).
Kapható a következő színekben: matt fekete, matt fekete/piros és
matt fehér/zöld.

26

ke r é kpáros sisakok : m t b

k erék páros sisakok : m tb

VArAllo bhe-67

JAYA bhe-28

•
•

•

•
•
•

Igazi kettő az egyben sisak, Taurus néven. Mountain bikeosként természetesen használni fogod a napellenzőt. De
amikor úgy döntesz, hogy nincs szükséged rá, akkor azt
gyorsan el is távolíthatod. A felerősítési helyek egyáltalán
nem látszanak a sisakon. A tökéletes sisak on és off-roadra.

•
•
•

14 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az optimális
légáramlásért.
Eltávolítható napellenző.
Méretek: M (52-58 cm) és L (58-62 cm).
Kapható a következő színekben: matt fekete, matt
fekete/magenta, matt fekete/zöld és matt fehér.

TAuruS bhe-26

elBruS bhe-34

•

•

•
•
•

TAuruS

All mountain offroad sisak.
18 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az
optimális légáramlásért.
Eltávolítható napellenző, melynek állítható a
magassága.
Méretek: M (54-58 cm) és L (58-62 cm).
Kapható a következő színekben: matt fekete
és matt fehér.

16 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az
optimális légáramlásért.
Eltávolítható napellenző, rejtett felerősítéssel.
Méretek: M (55-58 cm) és L (58-62 cm).
Kapható a következő színekben: fekete, fekete/
kék, fekete/piros, fekete/lime és fehér/ezüst.

•
•
•

18 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az optimális
légáramlásért.
Eltávolítható napellenző.
Méretek: M (52-58 cm) és L (57-63 cm).
Kapható a következő színekben: matt fekete, matt
fehér, fekete/ezüst, fehér/ezüst, fekete/piros,
fekete/kék és fekete/neon sárga.

condor bhe-35
•
•
•
•

18 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az optimális
légáramlásért.
Eltávolítható napellenző a csomagban.
Méretek: M (5-58 cm) és L (57-63 cm).
Kapható a következő színekben: fekete/fehér, fekete/kék,
fekete/piros és fehér/ezüst.
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ke r é kpáros sisakok : ka m a sz

TABleTop bhe-52
•
•
•
•

Freeride/Dirtjump sisak.
10 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílás az optimális
légáramlásért.
Méretek: M (52-57 cm) és L (58-61 cm).
Kapható a következő színben: matt fekete.

All About
KERÉKPÁROS RUHÁZAT
MARADJ KINN TOVÁBB
A SZABADBAN ÉS
KERÉKPÁROZZ TÖBBET

A megfelelő kerékpáros ruházatnak kell, hogy
legyen néhány olyan meghatározó alapdarabja,
ami tovább tart a kerékpárodon, bármilyen legyen
is az időjárás. Maradj száraz, ha esik. Ne fázz, ha
hideg van. Ne melegedj túl, ha hétágra süt a nap.

hero bhe-48
•
•
•
•

11 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az optimális
légáramlásért.
LED-es hátsó villogóval, könnyen cserélhető elemmel.
Méret: M (51-55 cm).
Kapható a következő színekben: fekete/kék, fekete/piros,
fekete/szürke/kék, matt fekete és matt fehér.

A BBB ruházati kollekciója egy jól felépített
rendszer, ami különböző melegségi szintű,
vízállóságú és légáteresztésű darabot tartalmaz,
melyeket kiválóan lehet egymással kombinálni,
hogy bármilyen időjáráshoz megfeleljenek. A
kerékpár specifikus jellemzők és a praktikus
megoldások akkor mutatkoznak meg igazán,
ha a szabadban vagy és tekersz.
Ebben az évben átnéztük valamennyi ruházati
tervünket és keményen dolgoztunk azon,
hogy áraink is versenyképesek legyenek. Azt
gondoljuk, hogy a jó kerékpáros ruházatnak nem
kell drágának lennie, hogy még jól nézzen ki. Az
új CoolLayer aláöltözet hűvösen tartja a tested a
nyári melegben és elvezeti a nedvességet. Az idei
évtől bizonyos modelleket már kisebb méretben
is kínálunk, így egy-egy biciklitúrára magaddal
tudod vinni a szemed fényét is és ő is legalább
olyan kényelmes ruhákban tekerhet, mint te.
Más okot kell tehát találni a lustálkodásra!

BoogY bhe-37
•
•
•

12 szellőzőnyílás, hátsó szellőzőnyílások az
optimális légáramlásért.
Méretek: S (48-54 cm) és M (52-56 cm).
Kapható a következő színekben: terepmintás (M),
terepmintás rózsaszín (M), szívecskés (M), rendőrös
(M és S), bogaras (M és S), virágos (M és S).

Ru há z at : tec h nológia

AIRDRy
A tökéletes légáteresztés. Ez egy négy
irányba nyúló sztreccs hálós poliészter,
kiváló légáteresztő tulajdonságokkal.

BREEzESkIn
Szélálló, vékony és ultrakönnyű anyag. A
BreezeSkin vízlepergető hatású a speciális
borításának köszönhetően.

COmfORTDRy
Ez az anyag speciális kialakításának
köszönhetően nem csak gyorsan párologtatja
el a nedvességet, hanem rendkívül gyorsan el
is oszlatja azt.

COmfORT PLuS
Nagyon könnyű poliészter, amely tökéletesen
szabályozza a testhőmérsékletet, eloszlatja
és gyorsan elpárologtatja a nedvességet.

COOLCOnTROL
A CoolControl anyag szárazon és hűvösen tart
még a legmelegebb napokon is.

COOLSkIn
Egy ultrakönnyű és nyitott polipropilén rostokból
álló keverék, amit speciálisan arra fejlesztettek és
hoztak létre, hogy hűvösen és szárazon tartsa a
testet meleg időben. A nyitott, hatszögletű hálós
szerkezet biztosítja a légáramlást az anyag és a
bőr között, miközben a pulzáló szövet elvezeti a
nedvességet a bőrtől a külsőbb anyagrétegekbe.

ThERmOTEC
Rugalmas, antibakteriális
anyag. Tökéletesen szigetelő,
légáteresztő, nedvesség
elvezető tulajdonságokkal.
Puha belső gyapjú bélés.
Tökéletes a hideg időjárási
körülményekhez.

TuLAJDONSÁgOK

AEROLITE
Remek minőségű anyag, kiváló nedvesség
elvezető tulajdonsággal és maximális
légáteresztéssel a még nagyobb komfortszintért.
Az izomkompressziós és nagyon rugalmas anyag
a mozgás maximális szabadságát biztosítja.

ANyAgOK

Ruházat : technológia

ANyAgOK
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CROSS-SECTIOn fIBERS
A kereszt irányú szálak 28% extra felületet
képeznek, ezáltal megnövelik az anyag
nedvesség elpárologtató képességét.

DIAmOnDSOfT
Csúcsminőségű technikai anyag, 100%
poliészter, egy gyapjú belső réteggel. Ez
a kombináció nem csak nagyon meleg és
nedvesség elpárologtató mezt eredményez,
hanem szétteríti a nedvességet, ezáltal még
gyorsabban párologtat.

TRILITE
Jó légáteresztő képességű,
csúcsminőségű, könnyű,
3-rétegű anyag, szél- és
vízálló tulajdonságokkal.
Szárazon és melegen tartja a
testet. Egy poliuretán
(Pu ) hártya köti össze a
rugalmas belső és külső
anyagréteget

TRIOxx
Jó légáteresztő képességű,
csúcsminőségű, 3-rétegű
anyag, szél- és vízálló
tulajdonságokkal. A rugalmas
külső réteg egy poliuretán
(Pu) hártyára van felerősítve,
a belső részen egy plusz
gyapjúréteggel védve. Ennek
a 3-rétegű technológiának
köszönhetően, a test száraz
és meleg marad edzés
közben is.

TRIOxx hISTRETCh
Hasonló tulajdonságokkal bír,
mint a normál Trioxx anyag,
de annál még rugalmasabb.
Jó légáteresztő képességű,
csúcsminőségű, 3-rétegű
anyag, szél- és vízálló
tulajdonságokkal. Szárazon
és melegen tartja a testet.
A rugalmas külső réteg egy
poliuretán (Pu) hártyára van
felerősítve, a belső részen egy
plusz gyapjúréteggel védve.

MÉRET TÁBLÁZAT
Férfiaknak tervezve

Az ember mérete a fizikai testfelépítéstől függ. A megfelelő méretű BBB ruházat kiválasztásánál
referenciaként szolgál, hogy a BBB méretezése az európai mérettábla adatainak felel meg. A BBB mezeket
úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek mind versenyzők, mind pedig hobbi kerékpárosok számára.
Az I és II típusú méretadatok a mezekre és kabátokra vonatkoznak. Ezek az adatok a mell körméret és a
magasság alapján lettek meghatározva.
A III és IV típusú méretadatok a rövidnadrágokra, kantáros rövidnadrágokra, hosszú nadrágokra és hosszú
kantáros nadrágokra vonatkoznak. Ezek az adatok férfiak esetében a derékméret, nők esetében a csípő
körméret alapján lettek meghatározva.

Nőknek tervezve

A ruházati mérettáblázat megtalálható a következő weboldalon is:
BBBcycling.com/headlines/sizing-chart
unisex design

yKK cipzár a ruha teljes
hosszában

II

Boka cipzár

Cipzár belső füllel

III

Eu MÉRETEZÉS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

I

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

75.5”
190–194

78”
196–200

II

36”
91,5

38”
96,5

40”
101,5

42”
107

44”
112

46”
117

III

29”
73,5

31.5”
80

34”
86

36”
91,5

37.5”
95

39”
99

IV

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

36”
91,5

37.5”
95

I

GhOSTSkIn
Rugalmas, vékony és ultrakönnyű anyag,mely
szél- és vízálló. A mikropórusú membrán
elősegíti a nedvesség elpárologtatását. Ideális
a változékony időjárási körülményekhez.

240 GRAm LyCRA
Az ergonomikus betéteknél kerül
felhasználásra. Ezáltal biztosítjuk a
rugalmasság és az illeszkedés tökéletes
kombinációját.

LyCRA SPORT
Ez az anyag kényelmesen rugalmas,
megadja a mozgás szabadságát és a forma
megtartását.

IV

3 zseb

4 zseb, 1 cipzárral

II

gyapjú gallér rész
PREmIumDRy
Vízlepergető tulajdonságú és nedvesség
elvezető képességű szálak kombinációjából
készül. Ez azt jelenti,hogy a PremiumDry
anyag összegyűjti, elvezeti és ugyanakkor
elpárologtatja a nedvességet a testfelületről.
Mivel ennek az anyagnak egy irányba vezető
karakterisztikája van, ezért a bőr száraz
marad és kényelmes érzetet nyújt. Az anyag
rendkívül puha és remekül szellőzik.

PREmIumhEAT
Két szuperkönnyű szál elegyéből álló
szövetréteg, vízlepergető külső résszel és egy
puha gyapjú belső résszel, melynek kiváló a
nedvesség elvezető képessége. Ennek a dupla
szál-technológiának köszönhetően, ez az
anyag melegen és szárazon tartja a testet.

QuICkDRy
Speciális eljárás, ami növeli a nedvesség
elpárologtatását, ezáltal szárazon tart.

Az előhajlított
ujjak jobb fogást
tesznek lehetővé a
kerékpáron

M

L

XL

XXL

I

64.5”
160–164

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

II

31.5”
80

33.5”
95

35.5”
90

37.5”
95

39”
99

III

30”
76

32”
81

34”
86

36”
91,5

38”
95,5

IV

28.5”
72

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

III
I

IV

Hálós felsőrész

Eu MÉRETEZÉS S

Lapos szegővarrás

Eu MÉRETEZÉS 128

140

152

164

I

48”–50.5”
122–128

51”–55”
130–140

56”–60”
142–152

61”–64.5”
154–164

II

26.5”–28”
67–71

28”–29”
71–74

29”–31”
74–79

31”–33.5”
79–85

III

28”–28.5”
71–73,5

28.5”–30”
73,5–78

30”–32.5”
78–84

32.5”–34”
84–90

IV

23”–24.5”
58–62

24.5”–26”
62–65,5

26”–28”
65,5–71,5

28”–30”
71,5–76,5

II

ThERmOCOnTROL
Egy különleges textilkeverék, amelyet
speciálisan arra terveztek, hogy melegen és
szárazon tartsa a testet hideg időben.

ThERmO fABRIC
Rugalmas, antibakteriális anyag. Tökéletesen
szigetelő, légáteresztő, nedvesség elvezető
tulajdonságokkal. Tökéletes a hideg és az
enyhébb időjárási körülményekhez.

ThERmO PLuS
Csúcstechnológiájú anyag, amely elősegíti a
nedvesség elpárologtatását. Kiváló szigetelő
tulajdonságokkal. Könnyű mosni.

Finom, fekete minta,
mely a sötétben
világít.

Fényvisszaverős
betétek

I

III

IV
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Ru há z at : alsóneműk

Ruházat : a lsónem űk

COOLLAyER buw-07
•
•
•
•

Polipropilén aláöltözet, varrásmentes konstrukció.
A Coolskin egy ultrakönnyű és nyitott polipropilén rostokból álló
keverék, amit speciálisan arra fejlesztettek és hoztak létre, hogy
hűvösen és szárazon tartsa a testet meleg időben.
A nyitott, hálós szerkezet biztosítja a légáramlást az anyag és a bőr
között, miközben a pulzáló szövet elvezeti a nedvességet a bőrtől a
külsőbb anyagrétegekbe.
Méretek: XS/S, M/L, XL/XXL.

BASELAyER mAn buw-01

BASELAyER WOmAn buw-05

BASELAyER mAn buw-02

BASELAyER WOmAn buw-06

•
•

•
•
•

•

BaseLayer alsónemű, rövid ujjú vagy ujjatlan kivitelben.
Finom mesh hálós anyag azokon a területeken, ahol
extra szellőzésre van szükség.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.

•

BaseLayer alsónemű, rövid ujjú vagy ujjatlan kivitelben.
Női szabású.
Finom mesh hálós anyag azokon a területeken, ahol extra
szellőzésre van szükség.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.

ThERmOLAyER mAn buw-11

ThERmOLAyER WOmAn buw-15

ThERmOLAyER mAn buw-12

ThERmOLAyER WOmAn buw-16

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aláöltözet férfiaknak, rövid ujjú vagy hosszú ujjú kivitelben.
Egyesített borda zónák a test még jobb tartásáért.
Megnövelt hő hatásfok.
Hálós zónák a még jobb testpárolgás szabályzásért.
Méretek: XS/S, M/L és XL/ XXL.

Aláöltözet nőknek, rövid ujjú vagy hosszú ujjú kivitelben.
Egyesített borda zónák a test még jobb tartásáért.
Megnövelt hő hatásfok.
Hálós zónák a még jobb testpárolgás szabályzásért.
Méretek: XS/S, M/L és XL/ XXL.

InnERShORTS mAn buw-51

InnERShORTS WOmAn buw-55

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Könnyű, légáteresztő alsónadrág, kifejezetten férfiaknak tervezve.
Kényelmes poliészter és Spandex anyagból.
A BBB rugalmas anyaga a megfelelő helyzetben tartja a nadrágot.
Tökéletes hétköznapi kerékpározáshoz vagy egy nyugisabb bringás túrára.
Méretek: XS, S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete és fehér.

Könnyű, légáteresztő alsónadrág, kifejezetten nőknek tervezve.
Kényelmes poliészter és Spandex anyagból.
A rugalmas anyag a megfelelő helyzetben tartja a nadrágot.
Tökéletes hétköznapi kerékpározáshoz vagy egy nyugisabb bringás túrára.
Méretek: XS, S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete és fehér.
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Ru há z at : ke RékpáRos mezek

Ruházat : k e Rék páRos m ezek

ROADTECh bbw-232

POWERGIRL bbw-241

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A rövid ujjú mezek legjobbja, kifejezetten versenyekre tervezve.
Könnyű és rugalmas Aerolite anyagból.
AirDry rugalmas, hálós betétek a jobb szellőzésért.
Előre hajlított lycra ujjak, rugalmas szalagokkal a tökéletes aerodinamikus
illeszkedésért.
Csúszásmentes szilikon tapadókkal a hátrész aljánál.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/fehér, fekete/kék, fekete/neon sárga és fekete/piros.

A rövid ujjú mezek legjobbja, kifejezetten versenyekre tervezve.
A PremiumDry anyag elvezeti a bőrtől a nedvességet és elpárologtatja azt.
AirDry rugalmas, hálós betétek a jobb szellőzésért.
Előre hajlított lycra ujjak a tökéletes aerodinamikus illeszkedésért.
Csúszásmentes szilikon tapadókkal a hátrész aljánál.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
Színek: fekete/fehér, fekete/pink, fekete/lime és fehér/piros.

nITRO bbw-238

fORCE bbw-248

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modern formatervezésű, testhez álló, rövid ujjú mez ComfortDry anyagból.
Lycra sztreccs rugalmas szegélyvarrás az ujjaknál és a hát részen.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/kék, fekete/piros.

Modern formatervezésű, testhez álló, rövid ujjú mez ComfortDry anyagból.
Cipzár a mez teljes hosszában, a ruha színéhez illő színben.
Rugalmas szegélyvarrás az ujjaknál és a hát részen.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
Színek: fekete/kék és fekete/pink.

COmfORTfIT bbw-234

COmfORTGIRL bbw-245

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kényelmes, rövid ujjú mez.
ComfortPlus anyagból.
AirDry rugalmas, hálós betétek a jobb szellőzésért.
Csúszásmentes szilikon tapadókkal a hátrész aljánál.
Méretek: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/fehér, fekete/neon sárga, fekete/kék és fekete/piros.

Kényelmes, rövid ujjú mez.
Rugalmas lycra szegélyvarrás a hátsó zsebeknél a tökéletes illeszkedésért.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
Színek: fekete/fehér, fekete/pink és fehér/piros.

COmfORTfIT JERSEy bbw-236

nITRO JERSEy bbw-160

•
•
•
•

•

Kényelmes, hosszú ujjú mez, ComfortPlus anyagból.
Csúszásmentes szilikon tapadókkal a hátrész aljánál.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/kék és fekete/piros.

•
•

Kényelmes, hosszú ujjú mez, DiamondSoft anyagból; ideális a
tavaszi, őszi kerékpározáshoz.
Méretek: XS, S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/kék és fekete/piros.
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ALPInEShIELD bbw-173
•
•
•
•
•
•
•

COnTROLShIELD bbw-261

CORSAVEST bbw-281

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Könnyű, szélálló, vízlepergető téli kabát férfiaknak, Trioxx anyagból.
A stratégiai pontokon elhelyezett betétek teszik a kabátot szél- és vízállóvá,
azokon a helyeken, ahol szükséges.
Puha és meleg Thermoplus anyag a hát részen és egyéb párolgó zónáknál.
Előre hajlított kar részek Lycra belső béléssel, a hüvelykujjra ráhúzható füllel.
Rugalmas szilikon tapadókkal a szegélyeknél.
Anatómikus forma, kényelmes viselet.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/kék, fekete/piros, fekete/neon sárga.

Könnyű, szélálló, vízlepergető télikabát nőknek.
A stratégiai pontokon elhelyezett Trioxx betétek teszik a
kabátot szél- és vízállóvá, azokon a helyeken, ahol szükséges.
Puha és meleg Thermoplus anyag a hát részen és az egyéb
párolgó zónáknál.
Előre hajlított kar részek Lycra belső béléssel, a hüvelykujjra
ráhúzható füllel.
Anatómikusan nőkre tervezett forma, kényelmes viselet.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
Színek: fekete/magenta és fekete/fehér.

Könnyű, szélálló mellény BreezeSkin anyagból, vízlepergető borítással.
Finom hálós anyag a hátsó részen az optimális légáteresztésért.
Anatómikus forma, komfortos viselet.
Szilikon tapadókkal a szegélyeknél.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Szín: fekete/neon sárga.

ELITEShIELD bbw-174w
•
•
•
•
•
•

Könnyű téli kabát nőknek, Trioxx anyagból.
A stratégiai pontokon elhelyezett betétek teszik a kabátot szélés vízállóvá, azokon a helyeken, ahol szükséges.
PremiumHeat anyag a hát részen, a karoknál és az egyéb párolgó
zónáknál. Ez a puha gyapjú anyag melegen és szárazon tartja a
testet az edzés ideje alatt is.
Anatómikusan nőkre tervezett forma, kényelmes viselet.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
Szín: fekete.

ELITEShIELD bbw-174
•
•

EASyShIELD bbw-164w

EASyShIELD bbw-164

•
•

•

•
•
•
•
•

Könnyű téli kabát férfiaknak.
A stratégiai pontokon elhelyezett Trioxx betétek teszik a kabátot szélés vízállóvá, azokon a helyeken, ahol szükséges.
PremiumHeat anyag a hát részen, a karoknál és az egyéb párolgó
zónáknál. Ez a puha gyapjú anyag melegen és szárazon tartja a testet
az edzés ideje alatt is.
Anatómikus forma, kényelmes viselet.
Szilikon tapadókkal a szegélyeknél.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Szín: fekete.

•
•
•
•

Könnyű téli kabát férfiaknak. PremiumHeat anyagból; ez a puha gyapjú
anyag melegen és szárazon tartja a testet az edzés ideje alatt is.
Anatómikus forma, kényelmes viselet.
Szilikon tapadókkal a szegélyeknél.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Színek: fekete/kék, fekete/fehér/piros és fekete/neon sárga.

•
•
•

Könnyű téli kabát nőknek, PremiumHeat anyagból.
Ez a puha gyapjú anyag melegen és szárazon tartja a
testet az edzés ideje alatt is.
Anatómikusan nőkre tervezett forma, kényelmes viselet.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
Színek: fekete/fehér és fekete/pink.
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RAInShIELD mAn bbw-143
RAInShIELD WOmAn bbw-145
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAnSShIELD bbw-228

Könnyű, szél- és vízálló esőkabát ghostSkin anyagból.
Finom hálós anyag a kar részeknél az optimális légáteresztésért.
Szilikon tapadókkal a szegélyeknél.
Hátsó zseb / tartó résszel, yKK cipzárral: kis csomagként ide hajtogatható be a dzseki.
Anatómikus forma, komfortos viselet.
Férfi méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Női méretek: S, M, L, XL és XXL.
Félig átlátszó színben kapható.

•
•
•
•
•

Könnyű, szélálló és vízlepergető átlátszó esőkabát.
Lycra részek a szegélyeknél.
Anatómikus forma, komfortos viselet.
Méretek: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL és XXXL.
Félig átlátszó színben kapható.

POCkETVEST bbw-151

BASEShIELD bbw-148

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Könnyű, összehajtogatható, szűkített fazonú mellény.
Szélálló, vízálló, légáteresztő.
Szellőző hátsó rész a még jobb légáteresztésért.
Hátsó zseb extra pici zsebbel: kis csomagként ide
hajtogatható be a mellény.
Súlya: mindössze 60 gramm.
Méretek: XS, S, M, L, XL, XXL és XXXL.

CORSA BIB-ShORTS bbw-219
CORSA ShORTS bbw-220

BIB-ShORTS bbw-81
ShORTS bbw-82

•

•

•
•
•
•
•

•
•

POCkETShIELD bbw-147
Könnyű, összehajtogatható, szűkített fazonú esőkabát.
Szélálló, vízálló, légáteresztő.
Szellőző hátsó rész és hálós hónalj-rész a még jobb
légáteresztésért.
Hátsó zseb extra pici zsebbel: kis csomagként ide
hajtogatható be a dzseki.
Súlya: mindössze 95 gramm.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.

uLTRATECh BIB-ShORTS
bbw-215

•
•
•
•

Könnyű, szél- és vízálló kerékpáros dzseki, vízálló
poliészter anyagból.
Rugalmas tapadókkal a szegélyeknél és a csuklórésznél.
Anatómikus forma a kényelmes illeszkedésért.
Hosszabb hátsó rész véd a felcsapódó víztől.
Méretek: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL és XXXL.

GIRLTECh BIB-ShORTS
bbw-216
GIRLTECh ShORTS
bbw-217
•
•
•
•

A BBB a következő csapatok hivatalos esőkabát szállítója 2014-ben: Radon Flow.

Csúcsminőségű, 12 panelből álló kerékpáros kantáros
nadrág, férfi Premium 2.0 betéttel, antibakteriális
védelemmel.
Nagyon kényelmes csúszásmentes panelek szilikonnal
a lábrész tapadóinál.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.

Csúcsminőségű, 12 panelből álló kerékpáros kantáros
nadrág, női Premium 2.0 betéttel, antibakteriális
védelemmel.
Nagyon kényelmes, lycra, csúszásmentes panelek
szilikonnal a lábrész tapadóinál.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
BBW-217: ugyanaz, mint a BBW-216, hálós felsőrész nélkül.

•
•
•
•
•

Kiváló minőségű kerékpáros kantáros nadrág 225 grammos
lycra Sport Energy anyagból.
Az anyag biztosítja a helyes izom kompressziót.
10 panelből áll a tökéletes illeszkedésért.
Rugalmas szilikon tapadókkal.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
BBW-220: ugyanaz, mint a BBW-219, hálós felsőrész nélkül.

ShORTS LADy
bbw-85
•
•
•
•

Kerékpáros nadrág, speciálisan nőknek tervezve.
Rugalmas, szilikon tapadókkal.
Elasztikus csípőrésszel.
Méretek: XS, S, M, L, XL és XXL.

Belépő kategóriás kerékpáros kantáros nadrág.
Elasztán anyagból, izom megtámasztással.
Kényelmes, rugalmas szilikon tapadókkal a lábrésznél.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
BBW-82: ugyanaz, mint a BBW-81, hálós felsőrész nélkül.

JunIOR BIB-ShORTS
bbw-221
JunIOR ShORTS
bbw-222
•
•
•
•

Kantáros kerékpáros nadrág, speciálisan gyerekeknek
tervezve.
Rugalmas, szilikon tapadókkal.
Méretek: 128, 140, 156 és 164.
BBW-222: ugyanaz, mint a BBW-221, hálós felsőrész nélkül.
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TuLAJDONSÁgOK
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ThERmO BIB ShORTS
bbw-271

LEGSTOP BIB TIGhTS
bbw-192/191

LEGShIELD BIB TIGhTS
bbw-188

•

•

•

•
•
•

Thermo anyagú kantáros nadrág, ideális a tavaszi,
őszi kerékpáros túrákhoz.
Multi sztreccs betéttel.
Rugalmas szilikon tapadókkal.
Méretek: XS, S, M, L, XL és XXL.

•
•
•
•

Csúcsminőségű téli kantáros nadrág, izom
megtámasztással. Thermotec anyagból, Trioxx Hi-stretch
anyagú betétekkel a stratégiailag fontos részeken a szél
elleni védelemért.
Fehér lycra szegélyvarrással.
Szilikon tapadókkal a bokarésznél.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
BBW-191: ugyanaz, mint a BBW-192, csak férfi Premium
2.0 betét nélkül.

•
•
•

PREmIum 2.0 PADDInG
A Premium 2.0 a csúcskategóriás
betétünk. Az új üreges szálak
alkalmazása segít az izzadás
jobb elpárologtatásában és
sokkal rugalmasabb is ezáltal az
anyag. A puha felső réteg elvezeti
a testtől és elpárologtatja
a nedvességet, ezáltal még
komfortosabb. Speciális női és
férfi változata is kapható.

QuADRA BIB TIGhTS bbw-184/183
QuADRA TIGhTS bbw-182/181

QuADRA 3/4 BIB TIGhTS
bbw-190

•
•
•
•
•
•

•
•
•

muLTI-STRETCh PADDInG
Négy osztásos, rugalmas betét
a maximális kényelemért. Egy
darabból készül, Coolmax és Spandex
anyagból. Ez a betét teljesen felveszi
a test formáját. Éppen ezért a betét
azokon a helyeken ad maximális
megtámasztást, ahol szükséges.
Speciális eljárással készül: QuickDry:
növeli a nedvesség elpárologtató
képességet és szárazon tart.
Speciális női és férfi változata is
kapható.

JunIOR PADDInG
Anatómiai kialakítású betét,
speciálisan gyermekeknek.
Nagyon rugalmas és jó a
nedvesség elvezető képessége a
maximális kényelemért.

ITALIAn PADDInG
Alacsony profilú olasz betét
vízlepergető borítással és
antibakteriális bevonattal. A
betét egy darabból készült,
négy különböző irányba
tud megnyúlni a maximális
kényelemért.

Csúcsminőségű téli kantáros nadrág Thermotec
anyagból, úgy alakítva, hogy ergonómikusan
tökéletesen illeszkedjen és megtámassza az izmokat.
Fehér lycra szegélyvarrással.
Szilikon tapadókkal a bokarésznél.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.

LADySTOP TIGhTS bbw-196/195

LADyShIELD TIGhTS bbw-194/193

•

•

•
•
•

Kantáros nadrág Thermo anyagból, anatómikus formakialakítás a kényelmes viseletért.
Szilikon tapadókkal a bokarésznél.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.
BBW-183: ugyanaz, mint a BBW-184, csak férfi multi sztreccs betét nélkül.
BBW-182: ugyanaz, mint a BBW-184, csak hálós felsőrész nélkül.
BBW-181: ugyanaz, mint a BBW-182, csak férfi multi sztreccs betét nélkül.

ERGOfIT PADDInG
Az Ergofit betét egy
csúcskategóriás olasz betét,
amit nagy sűrűségű habbal
fejlesztettek. A csupán 3 mm
vastagságú hab alapréteg
szenzációs rugalmasságának
köszönhetően biztosítja a
mozgás szabadságát. A belső
perforáció növeli a légáramlást
és a nedvesség elvezetést a még
nagyobb kényelemért.

3/4-es kantáros kerékpáros nadrág Thermo
anyagból, anatómikus betétekkel.
Szilikon tapadókkal vádlinál.
Méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL.

Csúcsminőségű téli kerékpáros nadrág, ergonómikusan nőkre tervezve.
Thermotec anyagból, Trioxx Hi-stretch anyagú betétekkel a stratégiailag
fontos részeken a szél elleni védelemért.
Szilikon tapadókkal a bokarésznél.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
BBW-195: ugyanaz, mint a BBW-196, csak női Premium 2.0
betét nélkül.

GIRLTECh 3/4 bbw-218
•
•
•
•

Csúcsminőségű, 3/4-es, 11 panelből álló kerékpáros nadrág.
Premium 2.0 betéttel, antibakteriális védelemmel.
Nagyon kényelmes, lycra, csúszásmentes panelek szilikonnal a lábrész
tapadóinál.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.

•
•
•

Csúcsminőségű téli kerékpáros nadrág, ergonómikusan nőkre
tervezve, Thermotec anyagból.
Szilikon tapadókkal a bokarésznél.
Méretek: S, M, L, XL és XXL.
BBW-193: ugyanaz, mint a BBW-194, csak női Premium 2.0
betét nélkül.

JunIOR BIB-TIGhTS bbw-225
JunIOR TIGhTS bbw-226
•
•
•
•
•

Kantáros kerékpáros nadrág, Thermo anyagból, speciálisan gyerekeknek
tervezve.
Anatómikus forma, kényelmes viselet.
Szilikon tapadókkal a bokarésznél.
Méretek: 128, 140, 156 és 164.
BBW-226: ugyanaz, mint a BBW-225, hálós felsőrész nélkül.
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hIGhLEGS
bbw-201

COmfORTLEGS
bbw-91

COmfORTknEE
bbw-93

•

•

•

•
•
•

Thermotec anyagú
lábmelegítő.
Anatómikus, a test
formáját követő,
előhajlított forma.
Kétoldalas szilikon
tapadókkal a felső
részen.
Méretek: S, M, L és XL.

•
•
•

Thermo anyagú
lábmelegítő.
Anatómikus forma.
Szilikon tapadókkal a
felső részen.
Méretek: S, M, L és XL.

•
•
•

Thermo anyagú
térdmelegítő.
Anatómikus forma.
Szilikon tapadókkal a
felső és az alsó részen.
Méretek: S, M, L és XL.

BBB TEAm BIB ShORT
bbw-255
•
•
•
•
•

Csúcsminőségű, 10 panelből álló, BBB Team
kerékpáros kantáros nadrág.
Férfi Premium 2.0 betéttel, antibakteriális
védelemmel.
Nagyon kényelmes csúszásmentes panelek
szilikonnal a lábrész tapadóinál.
Fekete a feketén BBB logó az oldalpaneleken.
Méretek: 128, 140, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL és
XXXL.

BBB TEAm JERSEy
bbw-251
•
•
•

hIGhARmS bbw-202

COmfORTARmS bbw-92

hELmEThAT bbw-97

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Thermotec anyagú karmelegítő, ideális a hideg időjárási
körülményekhez.
Anatómikus, a test formáját követő, előhajlított forma.
Kétoldalas szilikon tapadókkal a felső részen.
Méretek: S, M, L és XL.

Thermo anyagú karmelegítő.
Anatómikus forma.
Szilikon tapadókkal a felső részen.
Méretek: S, M, L és XL.
Színek: fekete és fehér.

Egy méretben kapható sisak sapka Thermo anyagból.

•
•
•
•

A rövid ujjú BBB Team mezek legjobbja,
kifejezetten versenyekre tervezve.
A PremiumDry anyag elvezeti a bőrtől a
nedvességet és elpárologtatja azt.
AirDry rugalmas, hálós betétek a jobb
szellőzésért.
Előre hajlított lycra ujjak a tökéletes
aerodinamikus illeszkedésért.
Rejtett 3/4-es yKK cipzár.
Csúszásmentes szilikon tapadókkal a
hátrész aljánál.
Méretek: 128, 140, XXS, XS, S, M, L, XL,
XXL és XXXL.

BBB TEAm JERSEy
LOnG SLEEVE bbw-252
•

WInDBLOCk bbw-292

CASuALhEAD bbw-291

fuLLhEAD bbw-100

•

•

•

•
•
•
•

Trioxx anyagú szélvédelemmel ellátott szalaggal
a füleknél és a homlokrésznél.
Thermo anyagú felsőrész az extra szellőzésért.
Hosszabb hátsórész a nyak védelméért.
Tökéletesen illeszkedik a sisak alá.
Egy méretben.

Egy méretben kapható BBB utcai sapka (100% akril).

Egy méretben kapható balaclava maszk kerékpárosoknak
Thermo anyagból (14% elasztán / 86% nejlon).

•
•

Kényelmes, hosszú ujjú mez
DiamondSoft anyagból.
Csúszásmentes szilikon tapadókkal
a hátrész aljánál.
Méretek: 128, 140, XXS, XS, S, M, L,
XL, XXL és XXXL.

BBB TEAm CAP
bbw-257
COmfORThEAD bbw-99

COmfORTCAP bbw-293

COmfORTnECk bbw-98

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Rendkívüli nedvszívó képességű bandana.
Könnyű, 100% poliészter anyag.
Színek: fekete és fehér.

Távol tartja az izzadtságot a szemtől kerékpározás közben.
Kényelmesen elfér a sisak alatt.
Lycra szalag biztosítja a tökéletes illeszkedést.
Hálós felső panel az extra szellőzésért.
Egy méretben.

•

Varrás nélküli kerékpáros sál, könnyű,
100% poliészter anyag.
Rendkívül sokféleképpen hordható.

•
•
•
•

Klasszikus, pamut kerékpáros sapka, remekül illik a
BBB csapatruházathoz.
Ideális arra, hogy távol tartsa az esőt és a
nedvességet a szemtől.
3 panelű konstrukció.
Elasztikus hátsórész.
Puha belső bélés.
Egy méretben.
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COOLMax
Kiváló légáteresztő képességéről ismert
anyag.

Far InFrared (FIr)
Ez a technológia melegen tartja a lábat és a
lábujjakat, rendkívül komfortos, mivel elősegíti
a test metabolizmusát és a mikro keringést. A
zokni szálai közé szőtt kerámia nano részecskék
visszatükrözik a Far InfraRed (FIR) sugarakat,
melyeket a test bocsájt ki. Ez segíti elő a test
metabolizmusát és növeli a lábak vérellátását.

LYCra SPOrT
Ez az anyag kényelmesen rugalmas,
megadja a mozgás szabadságát és a forma
megtartását.

TUlAJdonSáGoK

AnyAGoK

Ruházat : K iegészítőK : technológia

KESZTYŰ MÉRETEZÉS
Csakúgy, mint a mezeknél, a kesztyűk mérete is a test felépítésétől
függ. A megfelelő méretreferenciákat összefoglalva, segítségképpen
készítettünk egy kesztyű mérettáblázatot.
érintőképernyő
kompatibilis hüvelyk és
mutatóujj kialakítással a
jobbkezes kesztyűn.

zselés betétek

Emlékező szivacs
betétek

A kesztyűméretet a kéz hossza és átmérője alapján határozzuk meg, a
fenti illusztráció alapján, az alábbi magyarázatokkal:
A) A leghosszabb ujj csúcsától a tenyér aljáig, a csuklóig határozzuk
meg a kéz hosszát. Ez a kézhossz mérése.
B) A tenyér legszélesebb részénél kell mérni, a kezet ökölbe szorítva,
egy mérőszalag segítségével. Ez a kézszélesség mérése.

Stratégiailag elhelyezett
szilikon tapadók a
kormánnyal és a fékkarral
érintkező részeknél.

Csúszásmentes
tenyérrész

Anatómiailag 70° fokban
előhajlított ujjrészek, a
tökéletes illeszkedésért a
kormányon

Ezen mért adatok alapján a mérettáblázat segítségével megállapítható
a megfelelő kesztyűméret. A BBB kesztyű mérettáblázata az átlagos
BBB kesztyűt veszi alapul. Mivel kesztyű választékunk rendkívül széles,
különböző stílusban és anyagokból készül, érdemes a legközelebbi
BBB szakkereskedésben a kiválasztott terméket felpróbálni. Így tudjuk
biztosítani a legtökéletesebb illeszkedést és kényelmet.
A kesztyű mérettáblázat megtalálható a következő weboldalon is:
BBBcycling.com/headlines/gloves-sizing-chart

MuLTI STreTCh nYLOn neOPrene
Csúcsminőségű rugalmas nejlonnal laminált
neoprén,amely tökéletesen illeszkedik
és vízálló. A külső nejlon réteg rendkívül
strapabíróvá teszi a kamáslit.

neOSkIn neOPrene
Speciális antibakteriális borítású neoprén
puha és sima felülettel, ami szinte azonnal
lepergeti a vizet.

SharkSkIn neOPrene
Extra erős, meleg és rendkívül rugalmas
neoprén, nagyon meleg és rendkívül
strapabíró.

lapos
szegővarrás

Tépőzáras csuklópánt

Frottír törlős
hüvelykujj rész

B
lehúzást segítő pántok
az ujjrésznél
TherMOCOOL
Fonál mintázat, az okos szálkeresztezésnek
köszönhetően optimalizálja a test
természetes hőtartó képességét. Ennek a
dupla szabályzásnak köszönhetően, a viselője
azt kapja, amire szüksége van.

TherMO LITe
Könnyű poliészter típusú anyag, kiváló
hőszigetelő és nedvesség elpárologtató
tulajdonságokkal. Az üreges szálak levegőt
tartalmaznak, így még jobban szigetel, a
nagyobb felület pedig gyorsabban párologtat. A
nedvességet a bőrtől gyorsan elvezeti, kivezeti
a szövet felszínére és onnan elpárologtatja.

WaTerFLex
A külső poliuretán (PU ) gumis réteg a belső
mikro gyapjúval egy vízálló, strapabíró és
rugalmas anyagot eredményez

aIr MeSh
Gyorsan és egyenletesen
párologtatja el a
nedvességet, különösen
meleg időben.

CLarInO
Véd és kiválóan szigetel

LYCra
A lehető legjobb
kombinációja a
rugalmasságnak és az
illeszkedésnek.

rubberTeC
Továbbfejlesztett
tapadás a még jobb
kormányfogásért

SPandex
A kéz természetesen tud
mozogni benne, ezáltal
kényelmes viselet.

VITeCh
Anyag, extra párnázással és
megnövelt élettartammal

TrILITe
Jó légáteresztő
képességű,
csúcsminőségű, könnyű,
3-rétegű anyag, szél- és
vízálló tulajdonságokkal.
Szárazon és melegen
tartja a testet. Egy
poliuretán (PU )
hártya köti össze a
rugalmas belső és külső
anyagréteget.

TrIOxx
Jó légáteresztő képességű,
csúcsminőségű, 3-rétegű
anyag, szél- és vízálló
tulajdonságokkal. A
rugalmas külső réteg
egy poliuretán (PU)
hártyára van felerősítve,
a belső részen egy
plusz gyapjúréteggel
védve. Ennek a 3-rétegű
technológiának
köszönhetően, a test
száraz és meleg marad
edzés közben is.

TEnyéR RéSz AnyAGA

Teljes hosszúságú,
kifordítható yKK
cipzár

aMara
Az Amara-t a hüvelyk- és
mutatóujj egyes zónáinál
használják. Erős és
strapabíró anyag a jobban
igénybe vett területekre

lehúzást segítő anyag
a könnyebb kesztyű
levételért

A

yKK cipzár a ruha
teljes hosszában

InCh

FElSő RéSz AnyAGA
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Tépőzáras pánt,
görkorcsolyás
használathoz

Cipzár belső füllel

Ergonomikus, 2-rétegű
design

open Sole System
(nyitott talp rendszer)

Tépőzáras, gumis
pánt a biztos
tartásért

KESzTyű MéRETE

KézFEJ SzélESSéGE

KézFEJ hoSSzA

128 (S)

6

5

140 (M)

6.5

5.5

152 (l)

7

6

164 (Xl)

7.5

6.5

XS

7

6.2

S

7.5

6.7

M

8

7.2

l

8.5

7.8

Xl

9.5

8.3

XXl

10.5

8.9

XXXl

11.5

9.4

CEnTIMéTER

Ragasztott szalag, mely
a varrás általi lyukak
szivárgását akadályozza
meg

Megerősítések

Vízálló szalag, a
varrások fölé ragasztva a
vízállóságért

Fényvisszaverős
részek

Kevlar megerősítések

KESzTyű MéRETE

KézFEJ SzélESSéGE

KézFEJ hoSSzA

128 (S)

15.5

13

140 (M)

16

14

152 (l)

17.5

15

164 (Xl)

18.5

16

XS

17.8

15.7

S

19.1

17

M

20.3

18.3

l

21.6

19.7

Xl

24

21.1

XXl

26.7

22.5

XXXl

29.2

23.9
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TherMOFeeT bso-11
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erGOFeeT bso-04

FOLdFeeT bso-03

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Anatómiailag tervezett kerékpáros zokni Coolmax Active szállal,
meleg időjárási körülményekhez.
Az anatómiai tervezés azt eredményezi, hogy a jobb és bal oldali
zokni alakja eltérő.
ThermoCool fonat mintázat, az okos szálkeresztezésnek
köszönhetően optimalizálja a test természetes hőtartó képességét.
Varrás nélküli lábujj kialakítás.
nyitott szerkezetű kötéssel a zokni felső részénél és a talprészen a
nedvesség elpárologtatásáért és a jó szellőzésért.
Rugalmas, hajlított bokarész. Megakadályozza a zokni gyűrődését
a hajlatoknál.
Rövid kerékpáros zokni, 100 mm hosszú.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Színek: fekete, fekete/zöld, fehér/neon sárga és fehér.

high-tech kerékpáros zokni 4 különböző szál konstrukciójával.
Coolmax szálak a gyors száradásért és a kiváló hőszabályozásért.
Rugalmas középső rész a tökéletes illeszkedésért és lábtartásért.
nyitott szerkezetű kötés a jó szellőzésért.
Megerősített lábujj és sarokrész.
hosszú kerékpáros zokni, 150 mm hosszú, visszahajtva: 110 mm.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Színek: fekete és fehér.

erGOknee bso-15

erGOPLuS bso-14

•

•

•
•

TeChnOFeeT LOnG bso-02

TeChnOFeeT bso-01

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

high-tech kerékpáros zokni 4 különböző szál konstrukciójával.
Coolmax szálak a gyors száradásért és a kiváló hőszabályozásért.
Rugalmas középső rész a tökéletes illeszkedésért és lábtartásért.
nyitott szerkezetű kötés a jó szellőzésért.
Megerősített lábujj és sarokrész.
hosszú kerékpáros zokni, 100 mm hosszú.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Színek: fekete, fehér/piros, fehér/kék és fehér.

high-tech kerékpáros zokni, hideg időjárási körülményekhez.
Könnyű Thermolite szál gondoskodik a kényelemről és a lábak melegen tartásáért,
nedves időjárási körülmények között is.
Rugalmas középső rész a tökéletes illeszkedésért és lábtartásért.
nyitott szerkezetű kötéssel a zokni felső részénél a nedvesség elpárologtatásáért
és a jó szellőzésért.
Rugalmas, hajlított bokarész. Megakadályozza a zokni gyűrődését a hajlatoknál.
Megerősített lábujj és sarokrész.
hosszú kerékpáros zokni, 120 mm hosszú.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Színek: fekete, fekete/fehér, fekete/piros és fekete/kék.

high-tech kerékpáros zokni 4 különböző szál konstrukciójával.
Coolmax szálak a gyors száradásért és a kiváló hőszabályozásért.
Rugalmas középső rész a tökéletes illeszkedésért és lábtartásért.
nyitott szerkezetű kötés a jó szellőzésért.
Megerősített lábujj és sarokrész.
Rövid kerékpáros zokni, 70 mm hosszú.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Színek: fehér, fehér/piros, fehér/kék és fekete.

•
•
•

Anatómiailag tervezett kerékpáros térdzokni Far InfraRed
technológiával, hideg időjárási körülményekhez.
Talprésze extra meleg Far InfraRed technológiájú anyagból készült
a még jobb szigetelésért.
Far InfraRed (FIR) technológia: melegen tartja a lábat
és a lábujjakat, különösen kényelmes és elősegíti a test
metabolizmusát és mikro keringését.
Varrás nélküli lábujj kialakítás.
nyitott szerkezetű kötéssel a zokni felső részénél a nedvesség
elpárologtatásáért és a jó szellőzésért.
Rugalmas, hajlított bokarész. Megakadályozza a zokni gyűrődését
a hajlatoknál.
Extra hosszú kerékpáros térdzokni, 320 mm hosszú.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Szín: fekete.

•
•
•
•
•
•
•
•

Anatómiailag tervezett kerékpáros zokni Far InfraRed
technológiával, hideg időjárási körülményekhez.
Talprésze extra meleg Far InfraRed technológiájú anyagból készült a
még jobb szigetelésért.
Far InfraRed (FIR) technológia: melegen tartja a lábat és a
lábujjakat, különösen kényelmes és elősegíti a test metabolizmusát
és mikro keringését.
Varrás nélküli lábujj kialakítás.
nyitott szerkezetű kötéssel a zokni felső részénél a nedvesség
elpárologtatásáért és a jó szellőzésért.
Rugalmas, hajlított bokarész. Megakadályozza a zokni gyűrődését
a hajlatoknál.
hosszú kerékpáros zokni, 130 mm hosszú.
Méretek: 35-38, 39-42, 43-46 és 47-49.
Szín: fekete.

47

48

KamásliK

K am ásliK

arCTICduTY OSS bws-16b

hardWear bws-04

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Arra tervezve, hogy védjen valamennyi téli időjárási szélsőségtől.
Ergonomikus 3d-panel design a tökéletes illeszkedésért.
A külső panel réteg: 4.2 mm-es, vízálló Sharkskin neoprén.
Belső része: 4,5 mm-es víztaszító rugalmas nejlon neoprén, az
optimális védelem és a tökéletes illeszkedés kombinációja.
Extra erős és strapabíró gumírozott orr- és sarokrész.
Tépőzáras talprésszel
Méretek: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.

•
•

A hideg és az eső elleni védelemre tervezve.
A 3 mm-es neoprén réteg tetején lévő neoskin vízhatlan
réteg a lehető legkiválóbb védelmet nyújtja a hideg és
az eső ellen.
Két Kevlar megerősítés a talprész és a cipzár között,
valamint a orr-részen.
Méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.

uLTraWear bws-12

SPeedFLex bws-14

WaTerFLex bws-03

heaVYduTY OSS bws-02b

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

A hideg és az eső elleni védelemre tervezve.
Extra erős és tartós Kevlar megerősítésű orr- és sarokrész.
A 3 mm-es neoprén réteg tetején neoskin vízhatlan réteg
található.
Méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.

•
•

A BBB a következő csapatok hivatalos kamásli szállítója 2014-ben: Radon Flow

A legideálisabb védelem az eső ellen.
Extra erős és tartós Kevlar megerősítésű orr- és
sarokrész.
2 mm-es továbbfejlesztett WaterFlex anyagból
készült, kívül egy poliuretán (PU) réteg fedi, belül
pedig egy MicroFleece réteg, ezáltal rendkívül vízálló,
rugalmas és nagyon tartós.
Méretek: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.

•
•
•

A legideálisabb védelem az eső ellen.
2 mm-es továbbfejlesztett WaterFlex anyagból készült,
kívül egy poliuretán (PU) réteg fedi, belül pedig egy
MicroFleece réteg, ezáltal rendkívül vízálló, rugalmas és
nagyon tartós.
Két Kevlar megerősítés a talprész és a cipzár között,
valamint a orr-részen.
Méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.
Színek: fekete és neon sárga.

Rendkívül erős kamásli, amely kiválóan véd a hideg ellen.
3 mm-es rugalmas neoprén, nejlon megerősítésekkel mindkét oldalon.
3M fényvisszaverős betét a talprész és a cipzár között.
Méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.
Színek: fekete és neon sárga.
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raCeWear bws-17

raCePrOOF bws-01

•
•
•
•
•

•
•
•

Rendkívül erős kamásli, amely kiválóan véd a hideg ellen.
2 mm-es rugalmas neoprén, nejlon megerősítésekkel mindkét oldalon.
Ergonomikus forma, a tökéletes kamásli versenyekre.
Finom, bőr tépőzár a biztos tartásért.
Méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.

•
•
•

Könnyű kamásli, amely kiválóan alkalmas a száraz téli időre.
Az anatómikus formatervezés kényelmes viseletet biztosít.
A kamásli eleje Trioxx anyagból készült, mely maximális védelmet nyújt
a hideg szél ellen.
A Thermal anyagú hátsó rész puha és komfortos.
Cipzár nélküli modell.
Méretek: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 és 47/48.

hIGhCOMFOrT bbw-41

raCer bbw-44

•
•

•
•
•

•
•
•

Csúcskategóriás, profi nyári kesztyű.
Amara tenyérrész emlékező szivacs betétekkel a még nagyobb
kényelemért.
A felső rész lycra és hálós szerkezete gondoskodik a kiváló
légáteresztésről, a kényelemről és a szabad mozgásról.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete/fekete, fekete/fehér, fekete/kék és fekete/piros.

•
•

Könnyű, nyári kesztyű, melegebb napokra.
légáteresztő, rugalmas lycra felsőrész, szilikon nyomott tapadókkal.
Amara tenyérrész zselés betétekkel az extra komfortért és hálós részek
a szellőzésért.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete/fehér, fekete/kék, fekete/piros és fekete/neon sárga.

LIGhTFLex bws-10
•
•
•
•

Vékony, lycra anyagú kamásli.
Rugalmas anyagának köszönhetően szorosan rásimul
a cipőre.
Kapható egy méretben, ami magába foglalja a
következő méreteket: 41/42, 43/44 és 45/46.
Színek: fekete, fehér és Team fekete/kék.

aIrrOad bbw-40

CLaSSIC bbw-42

•
•
•

•

•
•

Kesztyű igazán meleg időjárási körülményekhez.
Felső része nyitott szerkezetű hálós anyagból a jó szellőzésért.
Clarino tenyérrésze szivacsos párnácskákkal, a tökéletes
kényelemért és csúszásmentes szilikon nyomattal.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete és fehér.

•
•
•

Tökéletesen illeszkedő nyári kesztyű a hálós és Spandex anyagú
felsőrésznek köszönhetően.
Clarino tenyérrész AirMesh szellőzéssel.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete, kék és piros.
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K eszt yűK : nyáRi

FOrCe bbw-43

LadYZOne bbw-27

MTbZOne bbw-33

LITeZOne bbw-46

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Kiváló minőségű, női nyári kesztyű.
Speciálisan a női kéz méretéhez és formájához tervezve.
divatos kesztyű, remekül illik a Force rövid ujjú mezekhez.
nyitott szerkezetű Mesh anyagú felsőrésszel a még jobb
szellőzésért.
Kényelmes Suede tenyérrész zselés szivacs betétekkel.
Méretek: S, M, l és Xl.
Színek: fekete, kék és magenta.

•
•
•
•

Speciálisan a női kéz méretéhez és formájához
tervezett kesztyű.
divatos kesztyű, kétszínű, rugalmas, lycra
felsőrésszel.
Kényelmes Vitech tenyérrésszel.
Méretek: S, M, l és Xl.
Színek: fekete és magenta.

•
•
•
•

XC kesztyű sport célokra.
Felső része 3d-s nyitott szerkezetű hálós anyagból készült a maximális
légáteresztésért Spandex és lycra anyagokkal kombinálva.
Előhajlított, neoprén csuklópánt.
Clarino tenyérrésze emlékező szivacsos párnácskákkal, a tökéletes
kényelemért és csúszásmentes szilikon nyomattal. Extra hálós betét a
szellőzésért.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete, kék, piros és zöld.

•
•

Könnyű, hosszú ujjas maraton/XC kesztyű.
Felső része nyitott szerkezetű hálós anyagból készült.
Clarino védelem a hüvelyk- és mutatóujjnál.
Kiterjesztett tenyérrész a mutatóujjnál a jobb fogásért.
Egy rétegű, perforált tenyérrész az optimális visszacsatolásért és
szellőzésért.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Fekete színben.

kIdS bbw-45

COOLdOWn bbw-36

FreeZOne bbw-38

aIrZOne bbw-39

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kesztyű, speciálisan apró gyermekkezekre tervezve.
légáteresztő, rugalmas lycra felsőrész.
Amara tenyérrész extra szivacsos párnázással.
Méretek: 128 (S), 140 (M), 152 (l) és 160 (Xl).
Színek: fekete, kék és piros.

•
•
•
•

Az egyik legjobb, forró, nyári időjáráshoz kifejlesztett
kesztyű.
Maximális légáteresztés és szellőzés a nyitott szövésű
hálós résznek köszönhetően a felső- és tenyérrészen.
Rubbertec megerősítésű párnácskák a tenyérrészen és
extra megerősítés a hüvelyk- és mutatóujjnál.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete, kék és piros.

hosszú ujjas XC kesztyű.
Felső része Spandex anyagból a tökéletes illeszkedésért és védelemért.
Clarino tenyérrész szivacsos párnácskákkal a tökéletes kényelemért.
Clarino védelem a hüvelyk- és mutatóujjnál.
Előhajlított, neoprén csuklópánt tépőzárral.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Fekete színben.

•
•

hosszú ujjas XC kesztyű, meleg időjárási körülményekhez.
Felső része nyitott szerkezetű hálós anyagból a jó szellőzésért.
Clarino védelem a hüvelyk- és mutatóujjnál.
Előhajlított, neoprén csuklópánt tépőzárral.
Kényelmes Clarino tenyérrésze szivacsos párnácskákkal és
csúszásmentes szilikon nyomattal.
Méretek: S, M, l, Xl és XXl.
Fehér színben.
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uLTraZOne bwg-24
A KESzTyű TERVEzőK GyAKRAn
lESznEK PISzKoSAK

aQuaShIeLd bwg-23
•
•
•
•
•
•
•

1

2

Sajnos a BBB nem olyan országból származik, ami a
pálmafáiról és naplementi pina coladairól híres. A mi
hátterünkkel az egyetlen logikus lépés, hogy olyan kesztyűvel
állunk elő, mint az Ultrazone. és kesztyű tervezőinknek
is eléggé össze kellett piszkolniuk magukat ahhoz, hogy
kiderítsék e kesztyű határait. Egy teljesen szél- és vízálló
hyTEX középső réteg, alatta pedig egy Trilite puha
anyagborítás. A hosszú csuklópánt kívül tartja a nem
kívánatos “külső behatolókat “ ( 1 ).
Az extra párnázás és a szilikon tapadók még a legkoszosabb
kormányon is találnak fogást ( 2 ). A frottír hüvelykujj
törlőrész segítségével megszabadulhatsz bármitől, ami az
orrodból folyik. Még az okostelefonodat is tudod használni
az érintőképernyő kompatibilis hüvelyk- és mutatóujj
segítségével ( 3 ). Ideje hát, hogy bepiszkold a kezed!

3

KeResD az ‘ultRazone’-t a
BBBCYCLING.COM-on

A technikai kesztyűk csúcsa, nedves és száraz téli időjárási
viszonyokhoz egyaránt.
Eurotex rétegű, poliuretán anyagból készült kesztyű, mely
meggátolja a hideg és a víz behatolását. A mikoszálak lehetővé
teszik a nedvesség elpárolgását, miközben a kezek melegek és
szárazak maradnak.
Felső része szél- és vízálló Trioxx anyag.
Előhajlított sztreccs zónák a nagyobb flexibilitásért.
Clarino megerősítésű hüvely- mutatóujj és tenyérrész.
Kényelmes, extra hosszúságú, 45-mm-es neoprén csuklópánt.
Méretek: XS, S, M, l, Xl, XXl és XXXl.

WeaTherPrOOF bwg-25

neOShIeLd bwg-26

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Versenykesztyű, nedves és száraz téli időjárási viszonyokhoz egyaránt.
Amara megerősítésű hüvelyk-, mutatóujj és tenyérrészek.
Speciális 3-rétegű thermo rendszer:
1. Előrevarrt belső kesztyű rész, mely rendkívül kényelmes és maximális
védelmet nyújt a hideg ellen.
2., hyTEX, légáteresztő réteg, víz- és szélálló poliuretán (PU)
membránnal. Kívül tartja a hideget és a nedvességet.
3. Trioxx anyagú külső réteg és Amara tenyérrész a tökéletes
illeszkedésért.
Extra hosszú, anatómiailag kialakított csuklórész, tépőzárral a
maximális kényelemért.
Méretek: XS, S, M, l, Xl, XXl és XXXl.
Szín: fekete/neon sárga.

•
•
•

Minőségi, neoprén kerékpáros kesztyű, ideális nedves időjárási
körülményekhez.
Esős időben is melegen tartja a kezet.
Extra hosszú, neoprén csuklópántja kívül tartja a szelet és az esőt.
Méretek: XS-S, M-l, Xl-XXl, XXXl.
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TELEFONTARTÓK
HOGYAN LESZ EGY
ÖTLETBŐL VALÓSÁG

COLdShIeLd bwg-22

COnTrOLZOne bwg-21

•
•

•
•

•
•
•
•

A technikai kesztyűk csúcsa, hideg téli időjárási viszonyokhoz.
Softshell anyagból, ami egy vékony, szélálló és légáteresztő anyag,
meleg gyapjú belsőrésszel.
Clarino megerősítésű hüvelyk- és mutatóujj.
Fekete a feketén design.
45 mm neoprén csuklórész, tépőzárral.
Méretek: XS, S, M, l, Xl, XXl és XXXl.

•
•
•
•

Könnyű és rugalmas kesztyű. Vékony, mégis rendkívül strapabíró.
A szélálló és légáteresztő membrán kényelmes és melegen tartja a
kezet hideg időben.
zselés tenyérrész a még nagyobb kényelemért.
Extra hosszú neoprén csuklópánt, tépőzárral.
Amara megerősítésű hüvelyk- és mutatóujj.
Méretek: XS, S, M, l, Xl, XXl és XXXl.

Nyilvánvalóan mi is felismertük a kerékpáros
applikációk rohamos terjedését (néhányunkat itt a
BBB-nél is magukkal ragadtak). Amikor a múlt évben
elkezdtük a Patron telefontartó tervezését, még csak
nem is számítottunk példátlan szárnyalására. Sok
időt és energiát fektettünk bele, hogy egy kompakt és
jól használható modellt alkossunk, ezt népszerűsége
is jól mutatja. A kerékpáros magazinok szerkesztői
állítják, hogy pillanatnyilag "ez a legjobb a piacon".
Természetesen továbbra is szerepel a palettánkon
ez a termék, sőt szélesítjük választékunkat egy
új modellel, amit a népszerű Samsung Galaxy S4
telefonokhoz terveztünk. Emellett tökéletesítettük
a Bluetooth kompatibilis sebesség/pedálfordulat
mérő szenzorokhoz tartozó mágneseket, hogy
a különlegesebb küllőkhöz is illeszkedjenek. A
Bluetooth-os szenzorjaink megengedik, hogy
az okostelefonodra kiválasztott applikáció
közvetlenül rögzítse a szívritmust, a sebességet
és a pedálfordulatot.
És ha már az elektronikai eszközök kerékpárra való
felhelyezéséről beszélünk, meg kell említsük, hogy
megterveztük a CameraMount-ot, ami a legtöbb
kamerával kompatibilis.
Sosem volt még ennél egyszerűbb dokumentálni a
tekerésedet.

raCeShIeLd bwg-11

InnerShIeLd bwg-27

•
•
•
•
•

•

Thermo anyagú kesztyű az enyhébb téli időjáráshoz.
Extra hosszú, 40 mm-es csuklórész.
Pehelykönnyű és kényelmes konstrukció.
Méretek: XS, S, M, l, Xl és XXl.
Színek: fekete és neon sárga.

•
•
•
•

Könnyű alákesztyű Far InfraRed technológiával igazán hideg
időjárási körülmények közé.
A Far InfraRed (FIR) technológia melegen tartja a kezet,
kifejezetten kényelmes, fokozza a test metabolizmusát és
mikrokeringését.
Varrás nélküli konstrukció.
Ideális egy külső kesztyű alá a nagyon hideg napokon.
Egy méretben.

Joost Wichman, team Radon Flow, 2014
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BikeBoard aPP
A BBB CYCLING KERÉKPÁROS
APP-OT ALKOTOTT

Patron i5 bsm-01
Patron i4 bsm-02
Patron gS4 bsm-06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

2

3

Miután bevezettük a Bluetooth-os pulzusmérő és sebesség/
pedálfordulat mérő szenzorokat, valamint az ütésálló
telefontokokat előző évben, úgy éreztük, hogy itt az
ideje egy saját szabadalmú BBB BikeBoard kerékpáros
regisztrációs applikáció megalkotásának. Követve a BBB
tervezési filozófiát, az volt a célunk, hogy egy megbízható és
akkumulátor-barát alkalmazást alkossunk.

˕ Szerkeszthető képernyőkiosztás

Szükségtelen gombok és funkciók nélkül, de mindent
tartalmaz, amit fontosnak éreztünk. A "straight to Strava"
feltöltés, könnyedén testre szabható adatokat tartalmaz a
képernyőn (1), a "Current Workout" közvetlen kapcsolatot
biztosít a szenzorokkal (2). De a legtöbb okos megoldás
a "motorháztető alatt" van. A processzor használat a
lehető legjobban le lett korlátozva annak érdekében, hogy
csökkentsük a telefon akkumulátorának terhelését. Az
adatok megadása és a szűrők beállítása után a legpontosabb
adatok jelennek meg a tekerésedről (3), amit kerékpáros
haverjaiddal kielemezhetsz.
KERESD A ‘BIKEBOARD’-OT A
BBBCYCLING.COM-ON

Használd az okostelefonodat: iPhone 5/5S, iPhone 4/4S vagy
Samsung Galaxy S4 akár egy csúcsminőségű kerékpár komputert (az
okostelefon nem a csomag része).
Keskeny tartó a mindennapos használathoz.
Polikarbonát tartó, mely védi a telefont a rázkódástól és ütésektől.
A rázkódáselnyelő szilikon tartó extra stabilitást és védelmet biztosít.
A szett tartalma a normál nyár, illetve az esővédős tartó, így bármilyen
időben optimálisan használható.
Extra rázkódás elnyelő réteg a hátoldalon.
Lencsevédő védi a hátsó kamerát a felverődő szennyeződésektől.
A telefon teljes mértékben kezelhető.
Álló vagy fektetett pozícióban is rögzíthető.
Szögben állítható rögzítőbilincs a tökéletes látószög érdekében vagy
akár filmezéshez.
Kormányra és kormányszárra egyaránt rögzíthető a BSM-91 PhoneFix
segítségével, mely a csomag tartalma.
BSM-01: iPhone 5 és iPhone 5S telefonokkal kompatibilis. Súlya: 69
gramm a rögzítővel együtt. Fekete és fehér színben.
BSM-02: iPhone 4 és iPhone 5S telefonokkal kompatibilis. Súlya: 69
gramm a rögzítővel együtt. Fekete és fehér színben.
BSM-06: Samsung Galaxy S4 telefonokkal kompatibilis. Vízálló
mikrofon védő az optimális védelemért. Súlya: 70 gramm a rögzítővel
együtt. Fekete színben.

˕ Fogd és húzd funkció a kiosztás
elrendezéséhez
˕ BCP-61/62 Bluetooth szenzorokhoz
való csatlakozás és azok kezelése
˕ GPS követés térkép nézettel

guardian
bsm-11

˕ Mindig hozzáférhető gyors beállítások

•

˕ Edzés előzmény, részletekkel

•

˕ Közvetlen Stava feltöltés vagy .GPX/.
TCX exportálás

•
•

˕ Natív iOS érzés

•

˕ Több kerékpárral használható

•

˕ Folyamatos kijelző-ébrenlét és auto
szünet funkció

•

BikeBoard
DOWNLOAD OUR
FREE APP NOW!

•
•
•
•

Univerzális tartó okostelefonokhoz.
(a telefon csak illusztráció)
Valamennyi okostelefonhoz jó, melynek
mérete nem nagyobb, mint 140mm x 70mm.
Az érintőképernyő működése zavartalan.
Vízálló kialakítása révén esős napokon is
védelmet nyújt.
Rázkódás elnyelő rétege extra védelmet
biztosít.
A merev belső tartó szilárdan és stabilan
tartja a telefont.
A különálló hézagoló betét segítségével
a kisebb méretű telefonok is rögzíthetők
ebben a tartóban.
Álló vagy fektetett pozícióban is rögzíthető.
Szögben állítható rögzítőbilincs a tökéletes
látószög érdekében vagy akár filmezéshez.
Kormányra és kormányszárra egyaránt
rögzíthető a BSM-91 PhoneFix segítségével,
mely a csomag tartalma.
Súlya: 89 gramm a rögzítővel együtt.

Sleeve i5
bsm-31
Sleeve i4
bsm-32
Sleeve gS4
bsm-36
•
•
•
•

Védőtok Patron i5 (BSM-01),
Patron i4 (BSM-02) vagy Patron
GS4 (BSM-06) tartókhoz.
A rázkódáselnyelő szilikon tartó
extra stabilitást és védelmet
biztosít.
Színek: fekete, kék, piros, zöld.
Kapható a következő
telefonokhoz: iPhone 5/5S,
iPhone 4/4S és Samsung GS4.

59

T El EfO N TARTó K : KIEgéS zí TőK

All About
KERÉKPÁROS KOMPUTEREK
DOLGOK, AMIKBEN MEGBÍZHATSZ

SmartSleeve bsm-21

energyPaCk uSB bsm-81

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

IP-X8 vízálló tartó, mely védi értékeidet.
Az átlátszó TPU anyag még a telefonod érintőképernyőjét is
teljesen láthatóvá és használhatóvá teszi.
Hegesztett szélek gondoskodnak a hosszú élettartamról.
Extra tartórész a készpénznek, a kártyáknak és a
személyinek.
Illeszkedik a legtöbb iPhone és Android készülékhez.
Speciális ICE (vészhelyzetben értesítendő) címkével.
Belső mérete: 85 x 145 mm.
Külső mérete: 98 x 166 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű lithium ion (2 x 22650, 3300mAh 7.4V) akkumulátor.
Kompatibilis a BLS-67/68 Scope lámpákkal.
Az akkumulátor alkalmas egyéb USB eszközök töltésére, mint pl. telefon. Az USB port kizárólag
kimeneti, akkumulátor töltésére nem alkalmas.
Az akkumulátor indikátora 5 lépésben figyelmeztet a lemerülésre, de ez a funkció akár ki is kapcsolható.
Az akkumulátor számos helyen rögzíthető a kerékpárra a tépőzáras pántok segítségével. Az akkumulátor
gumírozott borítása védi a kerékpár festését.
A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés és kisülés ellen.
Az akkumulátor kb. 300 alkalommal tölthető fel bármilyen teljesítménycsökkenés nélkül.
A töltőkábel a csomag tartozéka.
Súlya: 200 gramm.
Mérete: 105 x 55 x 32 mm.

BlueComBo bcp-61

BluePulSe bcp-62

PhoneFix bsm-91

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Bluetooth® 4.0 Smart sebesség és pedálfordulat
mérő egyben.
Valamennyi Bluetooth® 4.0 Smart Ready eszközzel
kompatibilis.
A CadenceMagnet (BCP-69) pedál- és a
SmartMagnet (BCP-68) küllő mágnes a szett része.
Elemek a csomagban.
Felszereléshez szükséges eszközökkel.

•
•

Bluetooth® 4.0 Smart pulzusmérő.
Valamennyi Bluetooth® 4.0 Smart Ready
eszközzel kompatibilis.
Mosható elasztikus övvel.
Elemek a csomagban.

•
•
•

Rögzítőbilincs Patron és Guardian telefontartókhoz.
38mm-es átmérőig.
Valamennyi kormányra és kormányszárra egyaránt
felszerelhető.
Üvegszál megerősítésű nejlon anyagból a megfelelő
szilárdságért és tartósságért.
Szögben állítható a tökéletes látószög érdekében vagy
akár filmezéshez.
Súlya: 36 gramm.

Smartmagnet bcp-68

CadenCemagnet bcp-69

Cameramount bcp-89

•
•

•

•

Kerékmágnes, mely valamennyi szenzorhoz használható.
Szinte valamennyi kerek és lapított küllőhöz használható.

•
•

Pedálfordulatszám mérő mágnes, mely valamennyi
szenzorhoz használható.
Ipari minőségű gumiszalag a tartósságért.
Nem sérti meg a hajtókart.

•
•
•
•

Könnyű, 6061 T6 alumínium, CNC megmunkált, állítható
GoPro™ kamera rögzítő bilincs.
Egyszerűen felszerelhető rögzítő mechanizmus, mely
25.4/31.8 mm-es kormányokkal kompatibilis.
A következő kamerákkal kompatibilis: GoPro HERO
Original, HERO2, HERO3 és Garmin VIRB (de ez utóbbi
esetében csak adapter segítségével).
Súlya: 48 gramm.
Színe: matt fekete.

A BBB komputerek nagy elismertségre tettek szert az elmúlt
években, elsősorban a megbízhatóságuknak köszönhetően,
és ezt a tendenciát az elkövetkező években is folytatni
szeretnénk. Minden egyes modell piacra kerülését több ezer
kilométernyi valódi tesztelés előzi meg. Legyen szó akár a
kimagasló tudással rendelkező DigiBoard komputerről, mely
magasság, hőmérséklet és pulzusmérésre is alkalmas, vagy a
minimalista megjelenésű MicroBoardról, esetleg a, ’kevesebb
néha több’ elvet követő funkcionális Dashboard komputerről,
biztosan állíthatjuk, hogy ezekkel számtalan, gondtalan
kerékpáros élményben lehet része az embernek.

TULAJDONSÁGOK
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Valamennyi Bluetooth®
4.0 Smart Ready
eszközzel kompatibilis.

ANT + kódolt
vezeték nélküli
technológia

Vezeték nélküli

Vízálló

Valamennyi küllőtípussal
kompatibilis

A kormányra és a
kormányszárra is
felszerelhető
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K ERéK páR KOm puTEREK

MICROBOARD MODEL

digiBoard
A DigiBoard a legfejlettebb általunk fejlesztett kerékpáros
komputer. Két év alatt az alapoktól kezdtük az óra hardware
és software fejlesztését, felhasználva a legkorszerűbb,
szabványosított adatátviteli ANT+ rendszert. A software és
a menürendszer fejlesztését a funkciók legtermészetesebb
módon történő elérése vezette. A kijelzőn nem vesz el
helyet a pulzus- vagy pedálfordulatszám mérő, ha azokat az
eszközöket nem kapcsoltuk az órához.
A Mountainbike Plus magazint lenyűgözte a DigiBoard, így a
befektetett munkát a legjobbnak járó tesztgyőztes jelzővel
jutalmazta. „Az óra beállítása és kezelhetősége egyszerűen
adja magát, s ehhez még a kezelési útmutatót sem kell
hosszasan tanulmányozni.” és „…a nagy méretű kijelzőnek
köszönhetően nem kell gombokat nyomogatni az adatok
eléréséhez, mert a legfontosabb információk egyszerre
leolvashatók a kijelzőn…”.

DIGIBOARD MODELL

BCP-52WAH

BCP-52WA

BCP-51WH

BCP-51W

FUNKCIÓK SZÁMA

30

25

22

17

ADATÁTVITEL

ANT+ DIGITÁLIS

ANT+ DIGITÁLIS

ANT+ DIGITÁLIS

ANT+ DIGITÁLIS

AKTUÁLIS SEBESSÉG

•

•

•

•

ÁTLAGOS SEBESSÉG

•

•

•

•

MAXIMÁLIS SEBESSÉG

•

•

•

•

ELTELT IDŐ

•

•

•

•

AKTUÁLIS, NAPI TÁVOLSÁG

•

•

•

•

MEGTETT úT TÁVOLSÁG (ODOMETER) - KERÉKPÁR 1

•

•

•

•

MEGTETT úT TÁVOLSÁG (ODOMETER) - KERÉKPÁR 2

•

•

•

•

TELJES MEGTETT úT TÁVOLSÁG (1+2)

•

•

•

•

ÓRA (12 / 24 ÓRA)

•

•

•

•

ELEM MERÜLÉSÉRE FIGYELMEZTETÉS

•

•

•

•

AUTOMATA START / STOP

•

•

•

•

SEBESSÉG ELLENŐRZŐ

•

•

•

•

HÁTTÉR VILÁGÍTÁS

•

•

•

•

TELJES ELTELT IDŐ - KERÉKPÁR 1

•

•

•

•

TELJES ELTELT IDŐ - KERÉKPÁR 2

•

•

•

•

KÉT ABRONCSMÉRETET KEZELŐ MEMÓRIA

•

•

•

•

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

•

•

•

•

MAGASSÁG

•

•

KIINDULÓ PONT MAGASSÁGÁNAK ELMENTÉSE

•

•

MAGASSÁG NÖVEKEDÉS / CSÖKKENÉS

•

•

MAXIMÁLIS MAGASSÁG

•

•

Négy változatban érhető el, melyből kettő alapcsomagja
tartalmazza a pulzusmérő övet és jeladót, de valamennyi
modell tovább bővíthető pedálfordulat számlálóval a külön
megvásárolható DigiCadance révén.

MINIMÁLIS MAGASSÁG

•

•

SZÁZALÉKOS EMELKEDÉS

•

•

ÖSSZES MAGASSÁG NÖVEKEDÉS (1+2)

•

•

A BBB DigiSpeed, DigiHeart és DigiCadence eszközök
mindegyike ANT+ kompatibilis.

HŐMÉRSÉKLET

•

•

SZÍVRITMUS SZÁM

•

•

MAXIMÁLIS SZÍVRITMUS SZÁM

•

•

ÁTLAGOS SZÍVRITMUS SZÁM

•

•

ELÉGETETT KALÓRIA

•

•

ALSÓ / FELSŐ HATÁR

•

•

PEDÁLFORDULATSZÁM MÉRŐ FUNKCIÓ BCP-56
PULZUSSZÁM MÉRŐ FUNKCIÓ BCP-57

•

•

•

•

•

BCP-22

13

8

13

8

ANALÓG VEZETÉK
NÉLKÜLI

ANALÓG VEZETÉK
NÉLKÜLI

VEZETÉKES

VEZETÉKES

AUTOMATA FUNKCIÓVÁLTÁS A KIJELZŐN

•

•

•

•

AKTUÁLIS SEBESSÉG

•

•

•

•

ÁTLAGOS SEBESSÉG

•

•

•

•

A MicroBoard az ideális kerékpáros komputer mindazoknak, akik zavartalanul
szeretnék rögzíteni kerékpáros adataikat. Ez a sima és minimalista külső
alig foglal helyet a kormányon vagy a kormányszáron. A 3 dimenziós-pont
technológia az információk tiszta láthatóságát teszi lehetővé.

MAXIMÁLIS SEBESSÉG

•

•

ELTELT IDŐ

•

•

ÖSSZES ELTELT IDŐ

•

A MicroBoard az évek során már bizonyított a BBB által szponzorált profi
csapatoknál is. A vezetékes változat adatai egy könnyű és hajlékony kábelen
futnak keresztül, melyet rendkívül diszkréten lehet felszerelni. Mind a
vezetékes, mind a vezeték nélküli változat kapható 8 vagy 13 funkcióval.

AKTUÁLIS, NAPI TÁVOLSÁG

•

•

•

•

TELJES ELTELT IDŐ (ODOMETER)

•

•

•

•

ÓRA

•

•

•

•

ELEM MERÜLÉSÉRE FIGYELMEZTETÉS

•

•

•

•

AUTOMATA START / STOP

•

•

•

•

SEBESSÉG ELLENŐRZŐ

•

•

HÁTTÉR VILÁGÍTÁS

•

•

DASHBOARD MODEL

BCP-16W

miCroBoard

* Valamennyi MicroBoard komputerben már az új SmartMagnet mágnes
található (BCP-68).

* Valamennyi DashBoard komputerben már az új SmartMagnet mágnes található
(BCP-68).

•

BCP-15W

BCP-06

12

10

10

7

ADATÁTVITEL

ANALÓG VEZETÉK
NÉLKÜLI

ANALÓG VEZETÉK
NÉLKÜLI

VEZETÉKES

VEZETÉKES

AUTOMATA FUNKCIÓVÁLTÁS A KIJELZŐN

•

•

•

•

AKTUÁLIS SEBESSÉG

•

•

•

•

ÁTLAGOS SEBESSÉG

•

•

•

MAXIMÁLIS SEBESSÉG

•

•

•

ELTELT IDŐ

•

•

•

ÖSSZES ELTELT IDŐ

•

AKTUÁLIS, NAPI TÁVOLSÁG

•

•

•

•

TELJES ELTELT IDŐ (ODOMETER)

•

•

•

•

ÓRA

•

•

•

•

ELEM MERÜLÉSÉRE FIGYELMEZTETÉS

•

•

•

•

AUTOMATA START / STOP

•

•

•

•

SEBESSÉG ELLENŐRZŐ

•

digiCadenCe
bcp-56

digiheart
bcp-57

ergomount
bcp-88

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

ANT+ digitális vezeték nélküli
pedálfordulatszám mérő.
Valamennyi DigiBoard komputerrel
kompatibilis.
Valamennyi ANT+-szal összeegyeztethető
rendszerrel kompatibilis.
Elemek a csomagban.

•
•
•
•

ANT+ digitális vezeték nélküli
pulzusszám mérő.
Valamennyi DigiBoard komputerrel
kompatibilis.
Valamennyi ANT+-szal összeegyeztethető
rendszerrel kompatibilis.
Puha, rugalmas anyagú övvel.
Elemek a csomagban.

BCP-05

FUNKCIÓK SZÁMA

digiSPeed
bcp-55
ANT+ digitális vezeték nélküli
sebességmérő.
Valamennyi DigiBoard komputerrel
kompatibilis.
Valamennyi ANT+-szal összeegyeztethető
rendszerrel kompatibilis.
Elemek a csomagban.

BCP-21

ADATÁTVITEL

A DashBoard kerékpáros komputer egy picit már designer darab. Eredetileg 2006ban került be a választékunkba, mint egy egyszerű és kicsi komputer, nagyobb,
könnyen olvasható kijelzővel. Mára ez átalakult, azok választják ezt a komputert,
akik egy egyszerű külsejű kerékpár komputert szeretnének és szeretnék mellőzni
a sok trillió számú funkciót. Amikor eljött a DashBoard megújításának az ideje, mi
tiszteletben tartottuk az egyszerűségét és így emeltük egy következő szintre.
A komputer keskenyebb lett, egységesítettük a kijelzőt és a foglalat felső részét.
Mindazonáltal megtartottuk a 32 mm-es kijelző, a könnyebb olvashatóságért.
Az egy gombos kezelőfelület is reinkarnálódott az új komputerbe. A szerkezet
egyszerűsége azt jelenti, hogy vékonyabb a felület és jobb az időjárás állósága.
Tehát olyan, mint a DashBoard, de mégis jobb.
•

BCP-31W

FUNKCIÓK SZÁMA

daShBoard

BővíThETő A KövETKEzőKKEL:

BCP-32W

•
•
•
•

Könnyű 6061 T6 alumínium, CNC
megmunkált, állítható komputer
rögzítő bilincs.
Valamennyi BBB komputerhez
használható (vezetékes és vezeték
nélküli is).
Egyszerűen használható felfogatás,
kompatibilis 25.4/31.8 mm-es
országúti kormányokkal.
Súlya: 40 gramm.
Szín: matt fekete.
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Vil ágítás : technológia

All About
KERÉKPÁROS VILÁGÍTÁS
MÉG TÖBB ENERGIÁT
AZ EMBEREKNEK

Az új LED technológia adta lehetőségek szinte végtelen számúak. És
legyünk őszinték, mindez nagy örömünkre szolgál! Minden egyes újabb
és erősebb lámpánkkal, egyre több kerékpárost látunk este is az utakon.
Nagyszerű érzés, hogy ezt lehetővé tettük számukra és napnyugta után
sem kell leszállniuk a bringájukról. A tavalyi évben bemutatott Scope 800
és 1300 lámpáink, mára már alapmodelleknek számítanak az éjszakai
bringázás szerelmeseinél.

CREE LED

crEE lED
Egyike a világ legjobb fénykibocsájtó
képességű diódáinak. A CREE egy
félvezető: kiváló minőségű, nagy
teljesítményű, a legújabb LED gyártási
technológiákat használja. Ezek a LED-ek
rendkívül erőteljesek, energia hatékonyak
és hosszú élettartamúak.

lUxEon rEBEl lED
A nagy teljesítményű LED-ek új
generációja. Ezek a LED-ek sokkal
hatékonyabbak, megbízhatóbbak és
hosszabb ideig bírják, mint a tradicionális
fényforrások. A Luxeon Rebel LED-ek
kevesebb hőt termelnek, több fényt
bocsájtanak ki kevesebb energiával és
pillanatnyilag a létező legnagyobb a
fénysűrűségük (lumen / mm2).

acS
Az intenzív fények sok hőt termelnek.
Éppen ezért a BBB nagy fényintenzitású
lámpái ACS-sel (léghűtő rendszer) vannak
ellátva. Az alumínium foglalat speciális
kialakításának köszönhetően a levegő
menet közben átmegy a rendszeren
és hűti a lámpát. Az ACS rendszerű
lámpák nem kerékpáros használata ezért
károsíthatja a lámpát.

VariFocUS
Változtatható fókusz funkció. A lámpa
fejét csavargatva, megváltoztatható
a fénysugár szélessége, amit a
fényforrás kibocsájt. Ennek a funkciónak
köszönhetően a fénysugárral jobban
lehet koncentrálni a pályára vagy akár a
környezetre is.

tigHtFix
Könnyen felszerelhető, szögben is állítható
felfogatás. Egy csillagcsavarral csavarozható
fel és állítható be. Speciális kialakításának
köszönhetően szinte valamennyi normál és
túlméretes kormányra is tökéletesen felszerelhető.

StraPmoUnt
Könnyen felszerelhető, szögben is
állítható, szilikon pántos felfogatás.
Szinte valamennyi normál és túlméretes
kormányra is tökéletesen illeszkedik.

litHiUm PolymEr
Kiváló minőségű, belső vagy külső,
könnyű, lítium ionos polimer akkumulátor.

USB rEcHargEaBlE
Gyorsan és könnyen tölthető USB-vel.

PoWEr
Használd az előírt számú tölthető vagy
cserélhető 1.5 V “AAA” elemet.

rEgUlatED
A szabályozott fények teljes működési
idejük alatt állandó mennyiségű
fényt bocsájtanak ki az elektronikus
szabályozó rendszerüknek
köszönhetően. Ha az elem lemerül,
már nem képesek ezen mennyiségű
fény kibocsájtására, így a lámpa
kikapcsol. Éppen ezért ezek a lámpák
elemállapot jelzővel vannak ellátva.

non-rEgUlatED
A nem szabályozott lámpáknál a
fényerősség intenzitása folyamatosan
csökken. Használat során, ezek a lámpák
szépen lassan elhalványodnak.

WatErrESiStant
Vízálló

Világítás koncepció
A megfelelő lámpa szett kiválasztásakor fontos, hogy pontos és összehasonlító
termékadat álljon rendelkezésünkre. Mivel nincsen nemzetközi szabvány a lámpákra, a BBB
többféleképpen is mér. Ezekkel az értékekkel termékeink mindig összehasonlíthatók lesznek.
Az alábbi táblázat jobb megértése érdekében, íme néhány magyarázat:
Candela a fényerősség mértékegysége adott irányban. A candela mutatja a kibocsátott
fénymennyiséget a fénysugár bizonyos irányában. A táblázatban szereplő candela érték a
fénysugár középpontjában mért érték.
Lumen a teljes fényáramot méri, a kibocsátott teljes fénymennyiséget (az összes irányban).

Mindemellett a LED technológia kiválóan alkalmas a kisebb fényerőt
igénylő városi kerékpározáshoz is. Már korábban bemutattuk az USBről tölthető Spark első és hátsó lámpát, melyek magukkal ragadták a
funkcionalitást és letisztult formavilágot kedvelőket. A Spark lámpák
nagyobb láthatóságot biztosítottak a közlekedésben résztvevők számára,
az idei évre fejlesztett Signal első és hátsó lámpa azonban már egy
következő szintre emeli a láthatóság fogalmát.

Lux egy bizonyos felületre kibocsátott fénymennyiség (lumenek összessége). Éppen ezért
a lux a leggyakoribb mértékegység. Tehát például 1000 lumen fényforrás 1 m2-re vetítve,
azt jelenti, hogy ezt a négyzetmétert 1000 lux-szal világítjuk meg. Amennyiben ugyanezzel
az 1000 lumen fénnyel világítunk meg 10 m2-t, az 1 m2-en csupán 100 luxnak felel meg. A
különböző lámpák lux értékeinek összehasonlításánál figyelembe kell venni a fényforrás
távolságát. Minél nagyobb a távolság, annál alacsonyabb a lux érték. A BBB a lux értékeket 1 és
10 méter távolságban méri. A lux érték 1 méteren megfelel a fényerősség értékének (candela).

LUMEN

LUX

LUMEN

CAMDELA

Fénypont átmérő mutatja, milyen széles a fénysugár 1 méterre vetítve.
Élettartam, a különféle lámpák élettartama mutatja, hogy a lámpa hány órát tud világítani.
Az elemes lámpák élettartama nyilvánvalóan attól függ, hogy milyen minőségű az elem. A
BBB akkumulátoros lámpáinak élettartama teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkozóan
lett megadva.
A BBB-re vonatkozó értékek a következő oldalon található táblázatban vannak feltüntetve.

A BBB a következő csapatok hivatalos kerékpáros világítás szállítója 2014-ben: Betch.nl Superior Brentjens MTB racing és Radon Flow.
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Vi l ág í tás : lux táb l ázat

CIKKSZÁM

FÉNy
INTENZITÁS
(candela, cd)

FÉNyÁRAM
(lumen)

MEGVILÁGíTÁS
1 méterre
(LUX)

MEGVILÁGíTÁS
10 méterre
(LUX)

FÉNyPoNT KÖZÉPÁTMÉRő
1 méterre”(mm)

ÉLETTARTAM *
(Óra)

BLS-46 Spark: 1. mód

106

9

106

1.1

400

5.5 (alacsony fényerő)

BLS-46 Spark: 2. mód

245

20

245

2.3

400

3 (magas fényerő)

BLS-46 Spark: 3. mód

160

14

160

1.5

400

6 (villanófény)

BLS-46 Spark: 4. mód

160

14

160

1.5

400

6.5 (villogó mód)

BLS-62 HighFocus: 1. mód

511

31

511

5

350-850

50 (alacsony fényerő)

BLS-62 HighFocus: 2. mód

1186

71

1186

11

350-850

37 (normál mód)

BLS-62 HighFocus: 3. mód

2610

170

2610

26

350-850

6.8 (magas fényerő)

BLS-62 HighFocus: 4. mód

1186

71

1186

11

350-850

60 (villogó mód)

BLS-67 Scope 800: 1. mód

7660

800

7660

85

300 középen, 2200 szélén

2 (szuper fényerő)

BLS-67 Scope 800: 2. mód

4620

530

4620

57

300 középen, 2200 szélén

2.7 (magas fényerő)

BLS-67 Scope 800: 3. mód

3150

350

3150

38

300 középen, 2200 szélén

4.5 (normál mód)

BLS-67 Scope 800: 4. mód

1470

170

1470

17

300 középen, 2200 szélén

9.7 (alacsony fényerő)

BLS-68 Scope 1300: 1. mód

11340

1300

11340

125

300 középen, 2200 szélén

1,7 (szuper fényerő)

BLS-68 Scope 1300: 2. mód

7560

800

7560

84

300 középen, 2200 szélén

2.5 (magas fényerő)

BLS-68 Scope 1300: 3. mód

5140

550

5140

56

300 középen, 2200 szélén

3.7 (normál mód)

BLS-68 Scope 1300: 4. mód

2400

260

2400

26

300 középen, 2200 szélén

9.7 (alacsony fényerő)

BLS-71 Strike: 1. mód

2800

300

2800

28

220 középen, 1600 szélén

2.5 (szuper fényerő)

BLS-71 Strike: 2. mód

1700

210

1700

17

220 középen, 1600 szélén

3.5 (magas fényerő)

BLS-71 Strike: 3. mód

1100

130

1100

11

220 középen, 1600 szélén

6.5 (normál mód)

BLS-71 Strike: 4. mód

500

55

500

5

220 középen, 1600 szélén

14 (alacsony fényerő)

BLS-71 Strike: 5. mód

2800

300

2800

28

220 középen, 1600 szélén

7 (villogó mód)

BLS-72 Strike: 1. mód

2800

500

2800

28

240 középen, 2200 szélén

1.7 (szuper fényerő)

BLS-72 Strike: 2. mód

1400

340

1400

14

240 középen, 2200 szélén

2.3 (magas fényerő)

BLS-72 Strike: 3. mód

900

210

900

9

240 középen, 2200 szélén

4 (normál mód)

BLS-72 Strike: 4. mód

400

100

400

4

240 középen, 2200 szélén

8 (alacsony fényerő)

BLS-72 Strike: 5. mód

2800

500

2800

28

240 középen, 2200 szélén

4.5 (villogó mód)

BLS-75 EcoBeam: 1. mód

525

39

525

6.2

50 középen, 300 szélén

70 (normál mód)

BLS-75 EcoBeam: 2. mód

525

39

525

6.2

50 középen, 300 szélén

220 (villogó mód)

BLS-77 FrontLaser: 1. mód

32

7.1

32

< 0.50

1000

85 (normál mód)

BLS-77 FrontLaser: 2. mód

32

7.1

32

< 0.50

1000

100 (villogó mód)

BLS-81 Signal: 1. mód

6

12

6

< 0.50

4000

6 (alacsony fényerő)

BLS-81 Signal: 2. mód

12

24

12

< 0.50

7000

3 (normál mód)

BLS-81 Signal: 3. mód

25

50

25

< 0.50

10000

1.5 (magas fényerő)

BLS-81 Signal: 4. mód

5

10

5

< 0.50

4000

12 (villogó mód)

BLS-36 HighLaser: 1. mód

220

9

220

2.3

600

30 (0.5 watt LED )

BLS-36 HighLaser: 2. mód

10

4

10

< 0.50

600

90 (2 normál LED)

BLS-36 HighLaser: 3. mód

240

13

240

2.4

600

20 (0.5 watt LED + 2 normál LED)

BLS-47 Spark: 1. mód

42

2.7

42

< 0.50

350

6.5 (alacsony fényerő)

BLS-47 Spark: 2. mód

87

5.5

87

1

350

3.5 (magas fényerő)

BLS-47 Spark: 3. mód

63

3.8

63

0.6

350

6.5 (villanófény)

BLS-47 Spark: 4. mód

63

3.8

63

0.6

350

7 (villogó mód)

BLS-78 RearLaser: 1. mód

5.5

1.4

5.5

< 0.50

1000

120 (normál mód)

BLS-78 RearLaser: 2. mód

5.5

1.4

5.5

< 0.50

1000

240 (villogó mód)

BLS-82 Signal: 1. mód

2

4

2

< 0.50

2600

6 (alacsony fényerő)

BLS-82 Signal: 2. mód

4

8

4

< 0.50

3500

3 (normál mód)

BLS-82 Signal: 3. mód

9

20

9

< 0.50

5000

1.5 (magas fényerő)

BLS-82 Signal: 4. mód

2

3

2

< 0.50

2600

12 (villogó mód)

Signal
blS-81 | blS-82 | blS-83
KISEBB, VILÁGoSABB ÉS FÉNyESEBB!

ELSŐ LÁMPÁK

HÁTSÓ LÁMPÁK

1

2

3

A LED technológia fejlődése az utóbbi években hihetetlenül
felgyorsult. Mi ennek tudatában rendületlen fejlesztésekbe
kezdtünk, hogy a piacon elérhető lehető legjobb termékeket
kínáljuk. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben
bemutathatjuk a Signal első- és hátsó lámpánkat.
A kompakt és könnyű lámpatest ( 1 ) rendkívüli fény
kibocsátására képes. A Signal lámpa valamelyest nagyobb,
mint a Spark modell, de annál sokkal nagyobb fényerővel bír.
Univerzális mini-USB csatlakozón ( 2 ) keresztül könnyen
feltölthető, így hosszú órákon keresztül bringázhatunk az
esti szürkületben is. Ideális választás városi bringázáshoz,
különösképpen ősszel és télen, amikor sokkal hamarabb
sötétedik. A StrapMount szilikon pánt segítségével
másodpercek alatt szinte bárhova felszerelhető ( 3 ).
A Signal lámpákkal te is látni fogsz és téged is látni fognak.

* A BLS-46, BLS-47, BLS-62, BLS-67, BLS-68, BLS-71, BLS-72, BLS-75, BLS-77, BLS-78, BLS-81 és BLS-82 lámpák a csomagban található elemekkel lettek kipróbálva.
A BLS-36-os lámpát GP Alkaline elemekkel teszteltük. A BLS-36 lámpa csomagolásában Gold Power Heavy Duty elemek találhatóak.
Az elemek élettartamát a hőmérséklet is befolyásolja. Az értékek eltérőek lehetnek a csomagoláson jelzettől, az új vizsgálati módszerek és a különböző elemek miatt.

KeResD a ‘signal’-t
a BBBCYCLING.COM-on

˕ 1 db szuper fényes fehér CoB LED (Chips on
Board).
˕ 3 üzemmód: kis fényerő, normál fényerő és nagy
fényerő.
˕ Vízálló, gumírozott kapcsoló.
˕ Elem lemerülésére figyelmeztető jelzéssel a
tetején.
˕ Kiváló minőségű lítium polimer (300 mAh 3.7 V)
elem. Töltési ideje általában 2.5 óra.
˕ Súlya: 30 gramm, mérete: 70x24x16 mm.
˕ BLS-81: Signal mini első lámpa.
˕ BLS-82: Signal mini hátsó lámpa.
˕ BLS-83: A komplett szett tartalmazza a Signal
mini első lámpát (BLS-81) és Signal mini hátsó
lámpát (BLS-82).
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StrikEcomBo blS-73
ScoPE 1300 blS-68

ScoPE 800 blS-67

Hatalmas mennyiségű fény. Ez lesz az első benyomásod, amikor bekapcsolod az új
Scope 1300 lámpánkat. Az óriási, 1300 lumenes fényerő – amely még a laikusokat is
elkápráztatja – bármilyen utat képes bevilágítani. A következő körben az okoz majd
meglepetést, hogy ez a hatalmas fényerő, milyen kis lámpából tör elő (110gr, 44 x 34
x 52mm). A titok, az egymás melletti dupla XM-L T6 Cree LED, melyek működéséről
egy kompakt akkumulátor gondoskodik a 4 különböző üzemmódban. Vízálló
alumínium burkolat, Airflow Cooling System (ACS) rendszerrel ellátva a túlmelegedés
ellen. A csomagban található tartó konzol segítségével könnyedén felszerelhető
valamennyi kormánytípusra vagy akár sisakra is.
Az akkumulátor elég könnyű és kicsi (200gr, 105 x 55 x 32mm) ahhoz, hogy rögzíteni
lehessen a kerékpáron és könnyedén elfér akár a mez hátsó zsebében is. Emellett
két hasznos funkcióval is rendelkezik. Először is lehetővé teszi USB-s eszköz
töltését – okostelefon vagy GPS . Az akkumulátor USB porton keresztüli töltése túl
hosszadalmas lenne, ezért a speciális töltőkábel segítségével mindössze 2,5 óra
alatt feltölthető. Másodszor az akkumulátor indikátora 5 lépésben figyelmeztet a
lemerülésre, de az a funkció akár ki is kapcsolható.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

800 lumen-es, könnyű első lámpa külső akkumulátorral.
2 db nagy teljesítményű XM-L T6 CREE LED.
4 üzemmód: szuper fényerő, nagy fényerő, normál fényerő és kis fényerő.
Vízálló alumínium ház Airflow Cooling System (ACS) rendszerrel a megfelelő
hőszabályozás érdekében.
A lámpa védett a túlmelegedés ellen.
A gumírozott vízálló kapcsoló közvetlen és gyors aktiválást biztosít, mely
egyben az elem merülésére is figyelmeztet (piros fény - üres akkumulátor,
kék fény - bekapcsolva).
Sisakra szerelhető HelmetMount lámpatartó (BLS-70) a csomagban.
Ultra könnyű és kompakt méretű lámpa (86 x 46 x 27 mm) nagy
teljesítményű Lithium (2x 18650, 2600 mAh, 7.4V) akkumulátorral.
Az akkumulátor számos helyen elhelyezhető a kerékpáron.
Az akkumulátor kb. 300 alkalommal tölthető fel, bármilyen
teljesítménycsökkenés nélkül.
Töltési ideje általában 2 óra.
A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés és kisülés ellen.
A töltőkábel a csomag tartalma.
A 110 mm-es hosszabbító kábel a szett része.
Lámpa súlya: 110 gramm.
Az akkumulátor súlya: 140 gramm.
A lámpa mérete: 44 x 34 x 52 mm.
Az akkumulátor mérete: 86 x 46 x 27 mm.

Komplett szett, mely tartalmazza a Strike 300 első lámpát
(BLS-71) és a Signal mini hátsó lámpát (BLS-82).

StrikE 500 blS-72
•

Erős 500 Lumen-es XM-L CREE LED.

EnErgyBar blS-93
CREE LED

CREE LED

•
•
•
•
•
•

Kiváló minőségű, lítium ion polimer (2300mAh 3.7V)
akkumulátor.
Kompatibilis a BLS-71/72 Strike lámpákkal.
A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés és kisülés ellen.
Ez a lítium ion polimer elem kb. 400 alkalommal tölthető fel,
bármilyen teljesítménycsökkenés nélkül.
Súlya: 56 gramm.
Mérete: 77 x 23 x 23 mm.

StrikE 300 blS-71
EnErgyPack USB blS-96

EnErgyPack blS-97

HElmEtmoUnt blS-70

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű lithium ion (2 x 22650, 3300mAh
7.4V) akkumulátor, mely kompatibilis a BLS-67/68
Scope lámpákkal.
Az akkumulátor indikátora 5 lépésben figyelmeztet a
lemerülésre, de ez a funkció akár ki is kapcsolható.
Az akkumulátor számos helyen rögzíthető a kerékpáron
a tépőzáras pántok segítségével. Az akkumulátor
gumírozott borítása védi a kerékpár festését.
A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés és kisülés ellen.
Az akkumulátor kb. 300 alkalommal tölthető fel
bármilyen teljesítménycsökkenés nélkül.
Az akkumulátor akár USB-s eszközök töltésére is
használható, pl. telefon. Kizárólag kimeneti USB!
Súlya: 200 gramm.
Mérete: 105 x 55 x 32 mm.

•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű lithium ion (2 x 18650, 2600mAh
7.4V) akkumulátor, mely kompatibilis a BLS-67/68 Scope
lámpákkal.
Az akkumulátor számos helyen rögzíthető a kerékpáron
a tépőzáras pántok segítségével. Az akkumulátor
gumírozott borítása védi a kerékpár festését.
A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés és kisülés ellen.
Az akkumulátor kb. 300 alkalommal tölthető fel bármilyen
teljesítménycsökkenés nélkül.
Súlya: 140 gramm.
Mérete: 86 x 46 x 27 mm.

•
•

Sisakra szerelhető lámpatartó, amely a BBB első lámpáival
tökéletes megvilágítást nyújt az éjszakai túrákon.
Tépőzáras pánttal szerelhető fel szinte valamennyi sisakra.
Kompatibilis valamennyi BBB első lámpával, TightFix
felfogatással; Scope 800 (BLS-67), Scope 1300 (BLS-68),
Strike 300 (BLS-71) és Strike 500 (BLS-72).

•

Erős 300 Lumen-es XP-G CREE LED.

•
•
•

Könnyű és kis méretű első lámpa.
Cserélhető, belső EnergyBar (BLS-93) elemmel.
5 üzemmód: szuper fényerő - nagy fényerő - normál fényerő - kis
fényerő - villogó mód.
Gumírozott, vízálló kapcsoló.
Többfunkciós elem lemerülésére figyelmeztető jelzés.
Töltési ideje általában 4 óra. A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés
és kisülés ellen.
Eleme (2300mAh 3.7V) kb. 400 alkalommal tölthető fel, bármilyen
teljesítménycsökkenés nélkül.
Súlya: 127 gramm.
Mérete: 112 x 35 x 40 mm.
Színek: fekete és fehér.

•
•
•
•
•
•
•

CREE LED

tigHtFix blS-94
•

Felfogatás Scope és Strike első lámpákhoz.
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SPark blS-46 | HEADlIGHt
HigHFocUS blS-62

EcoBEam blS-75

•

•

•
•
•
•

Első lámpa, alumínium foglalattal, nagy fényerejű 2 Watt, 170 Lumen
Luxeon Rebel ES LED.
Állítható fókusz: 10° - 55° fok.
A vízálló, gumírozott kapcsoló közvetlen és gyors aktiválást biztosít.
4 üzemmód: nagy fényerő, normál fényerő, kis fényerő és villogó mód.
Súlya: 160 gramm.

•
•
•
•
•
•
•

FrontlaSEr blS-77

Könnyű és kis méretű első lámpa, fényes 0,3 watt Phillips Luxeon
3535 LED-del.
Zárt, csavaros fej.
Gazdaságos energiafogyasztás a hosszú élettartamú elemért.
Gumírozott, vízálló kapcsoló a szíj színében.
2 üzemmód: folyamatos és villogó mód.
Súlya: 74 gramm.
Mérete: 83 x 38 x 37 mm.
Színek: fekete/fekete és fehér/fekete.

SPark blS-47 | REAR lIGHt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Könnyű és kis méretű első- vagy hátsó lámpa.
3 szuper-fényes fehér vagy piros mikro-LED-del.
Elem lemerülésére figyelmeztető jelzéssel a tetején.
A vízálló, gumírozott kapcsoló közvetlen és gyors aktiválást biztosít.
Gazdaságos energiafogyasztás a hosszú élettartamú elemért.
4 üzemmód: kis fényerő - nagy fényerő - villanófény - villogó mód.
Lítium eleme (280 mAh 3.7 V) kb. 400 alkalommal tölthető fel,
bármilyen teljesítménycsökkenés nélkül.
Töltési ideje általában 2.5 óra. A rendszer védett rövidzárlat, túltöltés
és kisülés ellen.
Súlya: 25 gramm.
Mérete: 56 x 31 x 16 mm.
Színek: fekete és fehér.

rEarlaSEr blS-78
•
•
•
•
•
•
•

Első- vagy hátsó lámpa, 3 szuperfényes mikro LED-del.
Gumírozott vízálló kapcsoló.
Gazdaságos energiafogyasztás a hosszabb elem élettartamért.
2 üzemmód: folyamatos és villogó.
Klipszes felfogatásának köszönhetően BBB nyeregtáskákra,
egyéb táskákra vagy ruhára is felcsíptethető.
Súlya: 56 gramm.
Mérete: 65 x 38 x 26 mm.

EcocomBo blS-76
•

UnimoUnt blS-95
•
•
•

•

Komplett lámpa szett: EcoBeam első lámpa (BLS-75) és RearLaser
(BLS-78) hátsó lámpa.
3 + 2 “AAA” elemmel (csomagban).

Felfogatás BBB első lámpákhoz.
Rendkívül könnyű felszerelni az első villára.
Állítható a hossza.

HigHlaSEr blS-36

SParkcomBo blS-48

PoWErconVErtEr blS-92

•

•
•
•
•

•

A BLS-46 fehér első lámpa és a BLS-47 piros hátsó
lámpa egy szettben.
Színek: fekete és fehér.

USB töltő adapter a BLS-46/47/48 Spark-hoz, a BLS-71/72 Strike-hoz, a BLS-81/82 Signal-hoz.
Lehetővé teszi az első vagy hátsó lámpa töltését otthon vagy akár az irodában is.
Más USB-vel tölthető készülékekhez is használható.
EU, ausztrál, brit és USA/jP változatban is kapható.

•
•
•
•

Hátsó lámpa, 1 szuperfényes és 2 normál LED-del.
Gazdaságos energiafogyasztás.
Lemerülésre figyelmeztető jelzés.
3 üzemmód: folyamatos 0.5 Watt, folyamatos 2 LED és folyamatos 0.5
Watt + 2 LED.

comBilaSEr blS-79
•
•

Komplett lámpa szett: BLS-77 fehér első lámpa és
BLS-78 piros hátsó lámpa.
2 + 2 “AAA” elemmel (csomagban).
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PUMPÁK
MAGAS NYOMÁSÚ
TERÜLET

Mi nem azok közé tartozunk, akik képesek megülni a babérjaikon, így
ebben az évben visszaültünk a tervezőasztalhoz és újragondoltuk a
legnépszerűbb WindGun és WindRush minipumpáinkat, valamint az
AirStrike műhelypumpánkat. Pontról pontra megvizsgáltuk mindent és
ahol úgy éreztük, elvégeztük a szükséges fejlesztéseket. Az eredmény
magáért beszél, még jobb pumpák azonos áron. Ezzel mindenki nyer!

Markus Eibegger,
team Synergy Baku, 2014

Threadhead levegő kiengedő rendszerrel

Egyedülálló csavaros pumpafej, mind Presta (francia), mint Schrader (autó) szelepekhez jól
illeszkedik. A következő pumpáknál használható: BFP-31, BFP-35, BMP-46 és BMP-47.

Biztonsági csavaros ThreadHead pumpafej, melyen található egy apró levegő kiengedő
gomb, így még pontosabban beállítható a nyomásérték. Presta (francia) és Schrader (autó)
szelepekhez is jól illeszkedik. BFP-36 állópumpához használható.

auTohead

dualhead

Automatikusan felismeri a szelepet. Presta (francia) és
Schrader (autó) szelepekhez is jól illeszkedik.

Dupla fejjel, az egyik Presta (francia) / Dunlop, a másik
pedig Schrader szelepekhez.

dualhead pumpafej
nyomásmérővel
Dupla fejjel, az egyik Presta (francia) / Dunlop, a másik
pedig Schrader szelepekhez.

airConTrol és airexaCT nyomásmérő

fonoTT aCél Tömlő

Az AirExact, a két tónusú (bar és PSI) nyomásmérőjével kifejezetten a mountainbike felhasználók igényeihez lett
kifejlesztve. Manapság egyre népszerűbb az MTB abroncsok kis nyomáson való használata, ezért a nyomásmérő
precizitását az alacsony nyomásértékekre optimalizáltuk. Az átméretezett skála a 2,5 inch átmérőjű
nyomásmérőn mindezt lehetővé teszi. Az országúti kerékpárosoknak nagyobb nyomásra van szükségük. Ezért a
számukra fejlesztett AirControl pumpa nyomásmérőjének kiosztása 0-14 bar-ig terjed. Az AirBlaster állópumpa
(akár 18 bar) még nagyobb, 3 inch-es, kéttónusú nyomásmérőjén is pontosan leolvashatók az értékek.

A kimagasló teljesítményre képes AirBlaster állópumpa (akár
18 bar) speciális tömlőt igényel. A hagyományos gumi tömlők
nem állnának ellen a magas nyomásnak, ezért döntöttünk
amellett, hogy az AirBlaster pumpát fonott acél, magas
nyomású tömlővel szereljük fel.

TECHNOLóGIA

All About

A pumpák közel két évtized alatt a BBB kínálatának egyik
legmeghatározóbb termékeivé váltak. Köszönhetően a kifinomult
megjelenésnek, az ellenálló, szilárd konstrukciónak, a problémamentes
működésnek és hihetetlen teljesítménynek. Az évek során számos
vezető ipari újítással és designnal jelentünk meg a piacon. OvalIntegrate
mini pumpánk és Traveller mini-/állópumpánk Eurobike Design Award
díjat nyert, s ha ez nem lenne elég, az AirBlaster műhelypumpánk
nyerte a német Tour Magazin független tesztjét, maga mögé utasítva a
versenytársakat.

Threadhead

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT
ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

Presta (francia)
szeleppel
kompatibilis

Schrader (autó)
szeleppel kompatibilis

Dunlop szeleppel
kompatibilis

ValveKit (BFP-90) a
csomagban

Dupla-tónusú
nyomásmérő

T-alakú fogantyú

ThumbLock fogantyú,
ami rázár a szelepre

Anyaga:

A puha Kraton részek
kiváló fogást biztosítanak
és megakadályozzák a
karcolásokat

Maximális nyomás

Ergonomikus,
bumeráng alakú
fogantyú

A BBB a következő csapatok hivatalos kerékpáros pumpa szállítója 2014-ben: Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku és Radon Flow.
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WindGun L bmp-58
ÚJRATERVEZETT EGYSZERŰSÉG

WindGun S bmp-57
•
•
•
•
•

Könnyű, 6063 T6 alumínium pumpatest.
Egy fém dugattyú teszi lehetővé a gyors, magas
nyomás pumpálását.
A szelepfedél segít tisztán tartani a szelepet.
Hossza: 250 mm.
Súlya: 136 gramm.

WindRuSh L bmp-56
•
•
•
•
•

Könnyű, 6063 T6 alumínium pumpatest.
Egy fém dugattyú teszi lehetővé a gyors,
magas nyomás pumpálását.
A szelepfedél segít tisztán tartani a szelepet.
Hossza: 295 mm.
Súlya: 143 gramm.

WindRuSh S bmp-55
•
•
•
•
•

1

2

3

A legnagyobb kihívást a klasszikus termékeink továbbfejlesztése
jelenti. Azoké a termékeké, amelyek régóta szerepelnek kínálatunkban,
melyek az adott termékcsalád vagy akár a márkánk védjegyévé váltak.
Amikor hozzáfogtunk a WindGun fejlesztéséhez, figyelmünket a
legapróbb részletekre összpontosítottuk. A markolatot egy rögzítő /
zárószerkezettel láttuk el ( 1 ). Ez nagyobb stabilitást biztosít, ezáltal
rendkívül magas nyomást tesz lehetővé. Kihajtott állapotban a markolat
döntött szöge kényelmesebb fogást eredményez. A következő lépésben
letisztult formába öntöttük a nyomásmérőt, hogy még könnyebb legyen
megállapítani a gumi nyomást ( 2 ). Az átdolgozott szeleprögzítő rendszer
biztosabban tart, így nem kell attól tartani, hogy kiszökik a levegő a
szelep mellett ( 3 ). A megújult DualHead pumpafej jobb csatlakozást tesz
lehetővé Dunlop szelepeknél ( 3 ). Nyomtatott logó helyett, mely idővel
lekophat, a szeleprögzítőbe integráltuk a logót hosszanti irányba, ezzel is
segítve a szeleprögzítéshez ideális pozícióba állítást.
Nézd meg milyen megszállottan rágtuk át magunkat a részleteken.
Minden szükséges ponton továbbfejlesztettük a WindGun következő
generációját. Biztosak vagyunk benne, hogy hű társad lesz egy életen át!
keReSD a ‘WinDgun’-T a
BBBCYCLING.COM-on

Könnyű, 6063 T6 alumínium pumpatest.
Egy fém dugattyú teszi lehetővé a gyors,
magas nyomás pumpálását.
A szelepfedél segít tisztán tartani a szelepet.
Hossza: 250 mm.
Súlya: 121 gramm.

˕ Hossza: 295 mm.
˕ Súlya: 157 gramm.

WindWave bmp-54
•
•
•
•
•

Strapabíró és könnyű kompozit pumpatest.
Egy fém dugattyú teszi lehetővé a gyors,
magas nyomás pumpálását.
A szelepfedél segít tisztán tartani a szelepet.
Hossza: 250 mm.
Súlya: 111 gramm.
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m inipum pÁk : ovalinTegR aTe

OvaLinteGRate
Az OvalIntegrate pumpa egy olyan furcsa
szerkezet, aminek szüksége van egy kis
magyarázatra. Más minipumpáktól eltérően,
melyeket ügyetlenül a mez hátsó zsebébe
dughatunk vagy valahogy felszerelhetünk
a bringára, az OvalIntegrate szépen
felfekszik a váz ívére. Az egész pumpát
úgy terveztük, hogy közvetlenül a vázra
lehessen felszerelni, szinte beintegrálható
a vázcsőbe. Ezt az egyedi ötletet díjazták
EUROBIKE díjjal.

OvaLinteGRate
bmp-51s
•
•

Hossza: 230 mm.
Súlya: 81 gramm.

OvaLinteGRate
bmp-51m
•
•

hOSeROad
bmp-46

hOSeROad teLeScOpic
bmp-47

nanOROad
bmp-48

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Könnyű, magas nyomású minipumpa kihúzható
tömlővel és ThreadHead pumpafejjel.
ThreadHead pumpafej: egyedülálló csavaros
szeleprendszere mind Presta (francia), mint Schrader
(autó) szelepekhez jól illeszkedik.
A kihúzható tömlő rendkívül egyszerűvé teszi a
csatlakoztatást.
Hossza: 220 mm.
Súlya: 106 gramm.
Színek: fekete és fehér.

•
•
•

Teleszkópos, könnyű 6061 T6 alumínium minipumpa.
Kompakt kialakítás, nagy teljesítmény.
ThreadHead pumpafej: egyedülálló csavaros
szeleprendszere mind Presta (francia), mint Schrader
(autó) szelepekhez jól illeszkedik.
A kihúzható tömlő rendkívül egyszerűvé
teszi a csatlakoztatást Presta és Schrader
szeleprendszerekhez is.
Hossza: 190 mm.
Súlya: 120 gramm.

Teleszkópos, könnyű 6061 T6 alumínium minipumpa.
Kompakt kialakítás, nagy teljesítmény.
Hossza: 110 mm.
Súlya: 75 gramm.

Hossza: 330 mm.
Súlya: 107 gramm.

OvaLinteGRate
bmp-51l
•
•

Hossza: 430 mm.
Súlya: 133 gramm.
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cO2BLaSteR bmp-33
•
•
•
•
•
•

Egy CO2 patronos pumpa és egy vékony, elegáns és könnyű
alumínium minipumpa kombinációja.
Egyszerűen és biztonságosan kezelhető.
16 grammos patronnal és védőszivaccsal.
Zárrendszere megakadályozza a dugattyú szabad mozgását.
Hossza: 195 mm.
Súlya: 143 gramm.

aiRSpeed bmp-32
•
•
•
•
•

CO2 patronos pumpa.
Egyszerűen és biztonságosan kezelhető.
Presta (francia) és Schrader (autó) szelepekhez.
16 grammos patronnal és védőszivaccsal.
Súlya: 74 gramm.

aiRSaFe bmp-31
•
•
•
•
•

CO2 patronos pumpa.
Új biztonsági rendszerének köszönhetően levegőveszteség nélkül,
szivárgásmentesen szerelhető fel a patron a fejre.
Presta (francia) és Schrader (autó) szelepekhez.
16 grammos patronnal és védőszivaccsal.
Súlya: 115 gramm.

aiRtank xL bmp-38
•

teLeROad
bmp-45

cOmpactROad
bmp-40

tRaveLLeR
bmp-52

aiRShOck
bmp-29

•
•

•

Minipumpa, amely olyan érzést kelt, mint egy
állópumpa. Az ember könnyedén magával
viheti bárhova. Az alapgondolat egyszerű
volt, de néhány ötletet és egyedi műszaki
megoldást hozzátéve született meg a
végleges, díjnyertes Traveller. A végtermék
egyszerű, amennyire csak lehet: ki kell hajtani
a lábtámaszt, megragadni a markolatot
és szinte időveszteség nélkül folytatható
az út. A Traveller rendkívül strapabíró,
mégis könnyű alumínium pumpatestből
és Kraton-ból készült T-alakú fogantyúból
áll. A talprészbe integrált nyomásmérő
segítségével a találgatás helyett pontosan
lehet tudni, milyen nyomás van a gumiban.
A felszereléshez szükséges csavarok és
rögzítők a csomagban, de akár táskában vagy
a csomagtartón is könnyen szállítható.

•
•

•
•
•

Kompakt kialakítás, nagy teljesítmény.
A szelepfedél segít tisztán tartani a
szelepet.
Gumírozott fejrésze védi a kezet a
lecsúszástól.
Hossza: 180 mm.
Súlya: 98 gramm.

•
•
•

Vékony, elegáns és könnyű
alumínium minipumpa.
Gumírozott fejrésze védi a kezet
a lecsúszástól.
Hossza: 180 mm.
Súlya: 74 gramm.

•
•
•
•

Teleszkópokhoz készült pumpa.
A legtöbb teleszkóphoz és villához
illeszkedik.
Rendkívül érzékeny beállítású mérőjével
precízen be lehet állítani a nyomást.
Precíziós 1.5-inch-es analóg mérő, melyet
egy gumiház véd.
Külső, forgatható cső.
Könnyű, alumínium pumpatest.

•
•

Pótpatron (menetes) a BBB AirSafe, AirSpeed és
CO2Blaster-hez.
25 grammos kapacitás.
Tökéletes egy volumenes MTB köpeny
felpumpálásához.

aiRtank bmp-35
•
•
•
•

Pótpatron (menetes) a BBB AirSafe, AirSpeed és
CO2Blaster-hez.
16 grammos kapacitás.
Egy patron egy MTB köpenyt 2.8bar / 40psi-ig, egy
országúti köpenyt pedig 8.2bar / 125psi-ig fúj fel.
Két darab van egy csomagban.
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Állópum pÁk

aiRBLaSteR bfp-31

aiRcOntROL bfp-35

aiRexact bfp-36

aiRStRike bfp-25

aiRStORm bfp-22

aiRBOOSt bfp-21

2012-ben mutattuk be az AirBlaster-t. Ez az állópumpa olyan
erős, mint egy tank, hatalmas légnyomás átadására képes.
Az AirBlastert úgy terveztük meg, hogy erős és időtálló
legyen. Könnyen leolvasható 3 inch-es nyomásmérője van
és becsavarható ThreadHead pumpafeje: az eredmény, egy
rendkívül erőteljes pumpálás. Az AirControl és AirExact
állópumpa is hasonló tulajdonságokkal bír. Az AirBlaster
egy különleges pumpa, amely kész a gazdáját egy életen át
szolgálni.

Az AirControl egy magasnyomású pumpa, amivel ugyan bármely
tömlő felfújható, de elsősorban az országúti abroncsokhoz
javasolt a maximális 14 bar / 200 psi teljesítményének
köszönhetően. Az AirControl pumpa valamennyi alkatrésze
ellenálló, tartós anyagból készült, alumínium a talpszerkezet és
a pumpatest, valamint fából készült az ergonomikus markolat.
A nagyméretű nyomásmérőn jól látható az aktuális nyomás,
matt fekete külseje révén nagyon jól mutat a műhelyben vagy
a garázsban. A pumpa hosszú távon kiszolgálja a felmerülő
igényeket. Az AirExact és az AirControl pumpák alapvető
felépítése megegyezik, kivéve a nyomásmérőt, valamint a
biztonsági csavaros ThreadHead pumpafejet, melyen ennél a
pumpánál nincs az apró levegő kiengedő gomb.

Az AirExact nyomásmérőjét kifejezetten a mountainbike
felhasználók igényeihez igazítottuk. Mivel a mai MTB abroncsok
egyre kisebb és kisebb nyomáson is képesek jó teljesítményre,
ezért úgy láttuk, nincs szükség olyan pumpára, mint a kimagasló
teljesítményre képes AirBlaster, de az alacsonyabb nyomás miatt
fontos a minél pontosabb nyomásmérő. Néhány prototípust
kipróbálva úgy döntöttünk, hogy a pumpatest átmérője azonos
legyen az AirControl pumpáéval. A nagyobb átmérő a pontosság
rovására ment volna. Az AirExact és az AirControl pumpák
alapvető felépítése megegyezik, kivéve a nyomásmérőt, valamint
a biztonsági csavaros ThreadHead pumpafejet, melyen ennél
a pumpánál van egy apró levegő kiengedő gomb, így még
pontosabban beállítható a nyomásérték.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Extra hosszú, alumínium testű állópumpa.
Ergonomikus fogantyú.
Szilárd alumínium alap.
90 cm-es, magas nyomású gumi tömlő.
70 cm a teljes hossza.

Extra hosszú, alumínium testű állópumpa.
Ergonomikus fa fogantyú.
Szilárd alumínium alap.
90 cm-es, magas nyomású gumi tömlő.
70 cm a teljes hossza.

Extra hosszú, alumínium testű állópumpa.
Ergonomikus fa fogantyú.
Szilárd alumínium alap.
90 cm-es, magas nyomású gumi tömlő.
70 cm a teljes hossza.

•
•
•

Extra hosszú állópumpa.
120 cm-es, magas nyomású gumi tömlő.
Ergonomikus bumeráng alakú fogantyú. Természetes
tartás pumpálásnál, nagyobb pumpálási erő. Kraton az
extra kényelemért.
Acél pumpatest, 70 cm a teljes hossza.
Acél talp az extra stabilitásért, gumis betétekkel a
talajon való jó tapadásért és védelemért.
Színek: matt fekete és matt fehér.

•
•

Alumínium állópumpa.
Ergonomikus bumeráng alakú fogantyú. Természetes
tartás pumpálásnál, nagyobb pumpálási erő. Kraton az
extra kényelemért.
Alumínium pumpatest, 69 cm a teljes hossza.
Szín: polírozott ezüst.

Tömör állópumpa, ergonomikus fogantyúval.
Acél pumpatest, 62 cm a teljes hossza.
Tartós kompozit talp.
Színek: fekete, fehér, ezüst és sárga.
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autOhead
bfp-92
•
•

Pót pumpafej valamennyi BBB
állópumpához (kivéve BFP-31/35/36).
Automatikusan beazonosítja a szelep
típusát.

duaLhead 2.0
bfp-93
•

Pót pumpafej valamennyi BBB
állópumpához (kivéve BFP-31/35/36).

aiRpipe
bfp-94
•
•
•

90 fokos pumpafej adapter valamennyi
BBB állópumpához.
Egyszerűen és gyorsan használható.
Speciálisan a nehezen elérhető helyek
eléréséhez készült (például országúti
tárcsafékes kerékpárokhoz).

All About
KERÉKPÁROS SZERSZÁMOK
A kErékpár művéSzETE

Imádjuk bütykölni a kerékpárjainkat. Addig javítgatni,
tunningolni, amíg tökéletes nem lesz. A megfelelő
műszaki vonzódással gyakorlatilag örökké mozgásban
tarthatsz egy kerékpárt. Tudjuk, hogy a szerelést
megfelelően elvégezni csak jó szerszámokkal lehet. Ez
az, amiért szerszámainkat 3 kategóriába soroltuk be.
A komplett szerszámosládák tökéletes kezdést
nyújtanak azok számára, akik szeretnék felfrissíteni
szerszám kollekciójukat. Az ‘On the road’, útra való
szerszámok segítségedre vannak, ha az út vagy pálya
mellett érne balszerencse. A műhelyszerszámok extra
erősek és edzettek azért, hogy ellenálljanak a gyakori
használatnak és a nagyobb igénybevételnek. Ezek a
szerszámok át lettek tervezve, így az új ergonomikus
fogantyúk lehetővé teszik, hogy nagyobb erőt fejts ki
a beszorult csavarokon és menteken.
Szerelj és tekerj!

vaLvekit
bfp-90
•
•
•

aiRWave
bfp-00

aiRecO
bfp-11

•
•
•
•
•

•
•

Tömör állópumpa.
Kompozit pumpatest.
62 cm a teljes hossza.
Nejlon szál bázisú.
Szín: fekete/szürke.

•
•
•
•

Tömör állópumpa.
Rendkívül pontos nyomásmérő a
pumpafejbe építve.
Kompozit pumpatest.
62 cm a teljes hossza.
Nejlon szál bázisú.
Szín: fekete/szürke.

Szelep alkatrész szett a BBB DualHead,
AutoHead és ThreadHead fejes állópumpáihoz.
A következő adaptereket tartalmazza: Dunlop,
sportlabda, gumicsónak, stb.
Könnyen felszerelhető bármelyik BBB
állópumpa tömlőjére.

pReSSuRe
GauGe bmp-90
•
•
•

Digitális gumiabroncs nyomásmérő.
11 bar-ig képes leolvasni az értékeket.
Automatikusan kikapcsol.

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT
ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

A BBB a következő csapatok hivatalos kerékpáros szerszám
szállítója 2014-ben: Wanty-Groupe Gobert és Synergy Baku.

SzERSzám oK : mű HElySzERSzám oK

HiTorque L btl-10D
műHELYSzErSzámOk, AmIk
mEGDOBOGTATJák A SzÍvEDET
DuaLForce btl-101

PuLLSTar btl-20l

uLTragriP btl-38

•
•
•
•

•

•

Ergonomikus kétoldalú imbuszos pedálkulcs.
6 mm és 8 mm-es imbusz kulcs.
Segítségével könnyen és gyorsan fel- és leszerelhető a pedál.
Extra hosszú: 33 cm.

•
•
•
•

1

2

3

valamennyi műhelyszerszámunk komoly ráncfelvarráson
ment keresztül. A hírnevüket tartósságuk és
hosszú élettartamuk már megalapozta, most pedig
funkcionalitásuk került előtérbe. A legfontosabb újítás a
megújult ergonomikus markolat, ami a kéz természetes
alakjához jobban illeszkedik ( 1 ). Sokkal nagyobb erő
kifejtését teszi lehetővé a beragadt csavaroknál vagy az
olyan pedáloknál, amik zsírt sem láttak ( 2 ).
Az új markolatot a teljes műhelyszerszám kollekciónál
bevezettük. Néhány gyakorlati részletet is tovább
tökéletesítettünk a szerszámokon külön-külön, hogy még
hatékonyabbak legyenek a napi használatkor. A Hi-Torque
pedálkulcs mindkét oldalán 15 mm-es fejet kapott ( 3 ).
Bővítettük a kínálatot egy 6 és 8 mm-es imbuszos
pedálkulccsal. Továbbá egy 14/15mm-es kombinált kónusz
kulccsal a track és városi kerékpárokhoz. Így a kollekciónk
egy komplett kínálatot nyújt a műhelyeknek.

KERESD A ‘HiToRquE’-T
A BBBcyclinG.cOM-oN

˕ Ergonomikus kétoldalú
pedálkulcs.
˕ Extra széles és erős.

monoblokk bontó szerszám Octalink és
ISIS modellekhez.
Csavar blokkoló mechanizmus.
Extra hosszú markolata lehetővé teszi
nagyobb erő kifejtését.
kraton markolata biztos fogást nyújt.
Extra hosszú: 33 cm.

•
•
•

monoblokk bontó szerszám szett külső
monoblokkokhoz.
különösen Campagnolo Ultra-Torque-hoz.
A szett tartalmaz egy, a kupak
eltávolítására szolgáló szerszámot és egy
extra hosszú imbusz kulcsot a rögzítő
csavarokhoz.
kraton markolata biztos fogást nyújt.

brackeTgriP btl-27l

crankgriP btl-102.

muLTiHook btl-24

boTTomFix btl-33l

•
•
•

•

•

•
•
•
•

monoblokk bontó külső monoblokkokhoz.
kraton markolata biztos fogást nyújt.
Extra hosszú: 33 cm.

•

Speciálisan HollowTech II lánctányér
és középrész eltávolításához és
felszereléséhez készült szerszám.
További extra szerszámok használata
nélkül is használható.

•

kiváló minőségű körmös kulcs.
könnyen szerelhető vele a
monoblokk rögzítő gyűrűje.
A legtöbb záró csavarhoz
használható a középcsapágynál.

monoblokk bontó Campagnolo-hoz.
kazetta bontóként is használható.
kraton markolata biztos fogást nyújt.
Extra hosszú: 33 cm.

LockouT btl-12C

LockouT btl-12S

TurnTabLe btl-11

TurnTabLe 11 btl-11S

•

•

•

•

Campagnolo kompatibilis kazettabontó.

˕ Segítségével könnyen
és gyorsan fel- és
leszerelhető a pedál.

Shimano kompatibilis kazettabontó,
mely alkalmas CenterLock tárcsafék
agyrendszerek eltávolítására is.

•
•

˕ Extra hosszú: 33 cm.

Ez a szerszám hatékonyan tartja a
fogaskereket a kazetta rögzítő gyűrű
eltávolításakor.
A fogaskerék racsniról történő
eltávolítására is alkalmas.
kompatibilis: 7, 8, 9 és 10 sebességes
fogaskerekekkel.

•
•

Ez a szerszám hatékonyan tartja a
fogaskereket a kazetta rögzítő gyűrű
eltávolításakor.
A fogaskerék racsniról történő
eltávolítására is alkalmas.
kompatibilis: 11 sebességes
fogaskerekekkel.

ProFicone btl-90

coneFix btl-25

DiScSTraigHT btl-74

boxFix btl-57

•
•
•

•
•

•

•

professzionális kónusz kulcs.
Strapabíró anyagból, hosszú markolattal.
méretek: 19 mm, 20 mm, 23 mm, 24 mm
és 28 mm (minden méret külön kapható).

Sokoldalú és tartós kónusz kulcs.
méretek: 13, 14, 15, 16 és 17 mm
(minden méret külön kapható).

•
•

Az elhajlott féktárcsa kiegyenesítésére
szolgáló szerszám.
Ideális megoldás arra az esetre, ha egy új
féktárcsa nincs a közelben.
Ergonomikus kraton markolat.

•
•

kerék anyacsavar eltávolító 14 és
15 mm-es méretben.
Ideális terep- és városi
kerékpárok kerekeihez is.
kényelmes gumírozott markolat.
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cHaincHecker btl-51

LinkFix btl-77

nauTiLuS ii btl-05

ProFiconnecT btl-55

•

•

•

•
•

•
•

Egyszerűen használható
láncellenőrző szerszám.
Amikor a mutatott érték 0.75 =
75%-os a lánc elhasználódottsága,
így hamarosan cserélni kell.
Amikor a mutatott érték 1.0 =
100%-os a lánc elhasználódottsága,
azonnali csere szükséges.

•

Láncszem összekötő szerszám kettős
funkcióval.
Nyitja és zárja a BBB BCH01S/08/09/10/11S SmartLink
láncszemeit.

•
•
•

precíziós láncbontó. Használható
valamennyi lánchoz, még a 11
sebességeshez is.
A lánc méretéhez állítható.
Tartós acél, kényelmes gumírozott
fogantyúval.
Tartalék láncszemmel.

•
•
•
•

professzionális láncbontó.
kompatibilis valamennyi lánccal,
még a 11 sebességesekkel is.
Tökéletesen beállítható a lánc
méretéhez.
kényelmes gumírozott fogó-rész.
Speciális láncszem blokkolóval
Campagnolo 11 sebességes
láncokkal is kompatibilis.
Tartalék láncszemmel.

Hex T
btl-45

Torx T
btl-46

TorxSTar
btl-28t

THreeSTar
btl-28

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

ProFicuT btl-54

FaSTcuT btl-16

eaSyTire btl-78

ProFiLiFT btl-79

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

professzionális kábelvágó.
Edzett acélból készült, extra éles pengék.
krimpelővel a kábelvégekhez.
kéttónusú markolat, puha kraton
borítással.

különösen éles pengéjű bowdenvágó.
Ipari erősségű edzett acélból.

•

Ez a szerszám segít feltenni a gumit az abroncsra.
Tökéletes segítség a szoros gumiabroncs /
kerék kombinációknál.
Full kompozit, így kizárja a kerék vagy a
gumiabroncs sérülését.

•

professzionális gumileszedő.
kompozit oldala kerékpár
kerekekhez, fém oldala nehezebb
feladatokhoz.
kényelmes fogantyú.

PowerPuLL btl-14

brigHT & FreSH btl-21

TooTHbruSH btl-17

•
•
•

•
•
•
•

•

Hajtókar eltávolítására szolgáló szerszám.
Túlméretes tengelyekhez is.
kupak nélkül szinte valamennyi standard
tengelyhez használható.

modern lánctisztító szerszám.
A lánc eltávolítása nélkül használható.
Egyenletes belső láncvezető mechanizmus.
Nejlon anyagú kefékkel.

•
•

ForkgriP
btl-49

•
•
•

•

•

•

•
•

Lánctányér csavarhúzó, a lánctányér
csavarok egyszerű szereléséhez.
Shimano és Campagnolo lánctányér
csavarokkal is kompatibilis.
A hajtókar kupakjának eltávolításához
szükséges szerszám a csomagban.

•
•

kiváló minőségű kormánycsapágy
szerelő szerszám.
kényelmes gumírozott markolat.
méretek: 32/36 és 36/40 mm (minden
méret külön kapható).

•
•

Gyorskioldós tengelyrendszer. védi az első
villát a kerék eltávolításakor.
Tárcsafék betét adapterrel. Helyén tartja a
fékbetétet, ha a tárcsa eltávolításra kerül.
Szélessége: 110 mm.

cHaingriP
btl-50

Turner ii
btl-15

TorqueSeT
btl-73

TorqueFix
btl-94

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Hosszú hajtóműcsavar kiszedő.
Ideális a hajtóműcsavar eltávolítására.
méretek: 6, 8 és 10 mm (minden méret
külön kapható).

Extra sűrű tisztító kefe
fogaskerék sorokhoz.
Erős és tartós nejlon szálak.
mosható.

•
•
•

•

Imbusz kulcs készlet, kraton markolattal.
méretek: 4, 5 és 6 mm.

HeaDFix
btl-56

waLLmounT btl-93

•

•

Torx kulcs készlet, kraton markolattal.
méretek: T25, T30 és T40.

boLTgriP
btl-32l

ParkingHook btl-26
Strapabíró, falra szerelhető kerékpártartó.
variálható szögű tartó, így valamennyi kerékpárhoz
alkalmazható.
maximális súly: 15 kg.

•

Torx kulcs T alakú markolattal.
markolata tartós kompozit anyagból
készült.
kompatibilis torx csavarokkal pinnel és
pin nélkül is.
méretek: T25 és T30 (minden méret külön
kapható).

Hexagon
btl-13

ParkingLoT ii btl-19.
Gerendára vagy falra szerelhető kerékpártartó.
Használatával értékes helyet nyerhetünk.
maximális súly: 15 kg.

Imbusz kulcs T alakú markolattal.
Legömbölyített fejjel a nehezen
elérhető csavarokhoz.
markolata tartós kompozit anyagból
készült.
méretek: 3, 4, 5, 6 és 8 mm (minden
méret külön kapható).

Strapabíró falra szerelhető kerékpártartó.
Gerendára vagy falra szerelhető.
Amikor nincs használatban, felhajtható, így igazán
helytakarékos.
műanyag védőborítás védi a kerékpárt a
sérülésektől.
Erős, strapabíró acél szerkezet.
Szögben is állítható kampó.
maximális súly: 15 kg.

Gyorskioldós tengelyrendszer,
megfeszítve tartja a láncot a kerék
eltávolításakor.
Egyszerűen szállítható és tisztítható.
méretek: 130 mm országúti kerékpárhoz
és 135 mm mTB-hez. Az mTB tárcsafék
betét adapterrel. Helyén tartja a
fékbetétet, ha a tárcsa eltávolításra kerül.

Tartós Crmo küllőkulcs.
3,2 (0.127), 3,3 (0.130), 3,5 (0.136) és 4,0
mm (0.156) küllőátmérőkhöz.

•
•
•
•

állítható nyomatékkulcs készlet 1/4” fejjel.
A markolat elfordításával cserélhetőek a
fejek, bekattan, ha a helyén van a fej.
Tartomány: 2-14 Nm, kis egységenként
állítható.
Egyedi kalibrálású szerszám. Lehetőség
van a szerszám újrakalibrálására is.
3, 4, 5, 6, 8 mm-es imbusz betétekkel és
T25, T30 torx kulcsokkal.
védődobozban.

•
•
•

Fix nyomatékkulcs 1/4”-es fejjel.
kattanó hang jelzi a beállított nyomaték
elérését.
4, 5 mm-es imbusz- és T25 torx kulcs
betétekkel.
Ideális eszköz a karbon alkatrészek
sérülés nélküli felszereléséhez,
beállításához.
Elérhető 4, 5 vagy 6 előre beállított Nm
nyomatékkal (külön kapható).
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S zE R SzámoS TáSKáK

SzERSzám oK : ÚToN

aLLrounDkiT btl-91

baSekiT btl-92

brackeTkiT btl-95

combiPack bSb-51

combiPack m bSb-52

LeakFix btl-80

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra erős szerszámos táska a 16 legfontosabb
kerékpárszereléshez szükséges szerszámmal.
A szivacsos belső rész a helyén tartja a szerszámokat.
A táskában további extra hellyel, amennyiben más
speciális szerszámokra is igény lenne.
A táska tartalma:
BTL-11 (fogaskerék leszedő),
BTL-12S (kazetta bontó),
2 x BTL-13 (imbusz kulcs 8 és 10 mm),
BTL-15 (küllőkulcs),
BTL-17 (tisztító kefe),
BTL-28 (imbusz kulcs készlet),
BTL-28T (torx kulcs készlet),
BTL-32L (lánctányér csavarhúzó),
BTL-33L (monoblokk bontó / kazetta bontó),
BTL-51 (láncellenőrző),
BTL-54 (kábelvágó),
BTL-55 (láncbontó),
BTL-77 (patentszem illesztő),
2 x BTL-79 (gumileszedő).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egy extra erős szerszámos táska a 10 legfontosabb
szerszámmal a mindennapos kerékpár karbantartáshoz.
A Basekit, tökéletes társa lesz azon kerékpárosoknak,
akik most teszik meg első lépéseiket a saját kerékpárjuk
szervízelésében. Az előre kialakított szivacsos belső rész a
helyükön tartja a szerszámokat. A táskában további extra
helyeket alakítottunk ki, amennyiben más szerszámokra
vagy egyéb alkatrészekre lenne szükség, az egyéni
igényeknek megfelelően.
A táska tartalma:
Láncbontó, BTL-05
Fogaskerék leszedő, BTL-11
kazetta bontó, BTL-12S
küllőkulcs, BTL-15
Imbusz kulcs készlet (4,5,6 mm), BTL-28
Torx kulcs készlet (T25, T30, T40), BTL-28T
Lánctányér csavarhúzó, BTL-32L
miniszerszám (9 funkciós), BTL-40S
Láncellenőrző, BTL-51
Gumileszedő, BTL-81

•
•

Extra erős szerszámos táska valamennyi szerszámmal,
ami szükséges a press fit-es középrészek eltávolításához
és felszereléséhez.
Az alábbi középrészekhez: BB30, pF30, pF86-92, BB90-95.
Szivacsos belső rész tartja a helyükön a szerszámokat.

•
•
•

Easypack S nyeregtáska dupla tépőzáras
felfogatással, a következő tartalommal:
BTL-42S microFold 6 funkciós miniszerszám
BTL-81 EasyFit gumileszedő 3db/szett.
Bmp-24 Windwave minipumpa rögzítő bilinccsel.

•
•
•

Storepack m nyeregtáska T-alakú felfogatással, a
következő tartalommal:
BTL-42S microFold 6 funkciós miniszerszám
BTL-81 EasyFit gumileszedő 3db/szett.
Bmp-24 Windwave minipumpa rögzítő bilinccsel.

komplett tömlőjavító szett.
Tartalma: 6 öntapadós matrica folt és 1 csiszolópapír.

FuLLmounT btl-64

eaSymounT btl-63

ProFimounT btl-36

TooLS & TubeS S btl-18S

TooLS & TubeS L btl-18l

eaSyLiFT btl-81

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

professzionális kerékpárszerelő állvány.
könnyű és stabil alumínium váz gumírozott lábakkal.
A kerékpár váz az első vagy a hátsó villánál rögzíthető rajta.
állítható magasság.
360-fokos forgathatóság.
Tálca a szerszámoknak, alkatrészeknek és
kenőanyagoknak.
Összecsukható.
maximális súly: 20 kg.

•
•
•

könnyen használható, összecsukható kerékpáros állvány.
Stabil szerkezet.
A gumírozott lábak megakadályozzák az elmozdulást.
könnyen használható rögzítő rendszer, egyetlen
gombnyomással összeszerelhető és szétszedhető.
Gumi borítású rögzítő pánt és váztartó.
Fém pántok rögzítik az első kereket.
maximális súly: 20 kg.

professzionális kerékpárszerelő állvány.
kiváló stabilitás.
állítható és összecsukható.
váz vagy nyeregcső rögzítési lehetőséggel.
állítható magasság.
Tálca a szerszámoknak, csavaroknak és kenőanyagoknak.
kiváló minőségű hordtáskával.
mindössze 5.4 kg a hordtáskával együtt.
maximális súly: 23 kg.

•
•
•

A szerszámtartó tökéletesen illeszkedik a kulacstartóba.
rendben tartja a kerékpár tömlőt, a szerszámokat, a Co2
patront, stb.
Tartós kompozit anyag.
mérete: 450 ml.
Színek: fekete és fehér.

•
•
•

A szerszámtartó tökéletesen illeszkedik a kulacstartóba.
rendben tartja a kerékpár tömlőt, a szerszámokat, a Co2
patront, stb.
Tartós kompozit anyag.
mérete: 600 ml.
Színek: fekete és fehér.

könnyen használható gumileszedő.
Összepattintható rendszer a jobb hordozhatóságért.
3 darabos szett.
Színek: fekete, piros/fehér/kék, piros/fehér/zöld.

89

m iNiSz ERSzám oK

m i Ni SzE RSzámoK

MICROFOLD

pRIMeFOLD

MaxIFOLD

Teljes és tökéletes. A microFolds minden szükséges szerszámot tartalmaz, elegáns és
minimalista megjelenésű. Az ergonomikus gumírozott borítása révén biztosan nem karcolja
össze a kerékpár festését. Az XXL változatát macGyver is megirigyelné, s már két nagy
tesztgyőzelmet is aratott!

A primeFolds szerszámok a korábbi maxifolds szerszámok kicsit feltuningolt
változatai. A szerszámok és a szerszám ház kapott egy kis plusz borítást, hogy
jobban bírja a strapát. Az sosem baj, ha a szerszámaid jól néznek ki, ugye?

A maxiFolds miniszerszámaink egyik legfigyelemreméltóbb darabja: kicsi, kompakt
és funkcionális. A maxiFold L már három nemzetközi teszten is győzött. különösen a
láncbontó funkcionalitását dicsérték. A szerszámokat úgy terveztük, hogy elegendő
erőt lehessen kifejteni velük. A TorxFold valamennyi torx kulcs mérettel rendelkezik.

microFoLD S btl-42S

microFoLD L btl-42l

PrimeFoLD S btl-47S

maxiFoLD S btl-41S

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

12 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5 és 6 mm.
pH1 és pH2-es csillagcsavarhúzó.
4 és 6 mm-es normál csavarhúzó.
T25 és T30 torx kulcs.

BE

6 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 3, 4 és 5 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.

9 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.

10 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.
T25 torx kulcs.

I TEST
ST
KEL

ENSY

TERR

2
201
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microFoLD xL btl-42xl

microFoLD xxL btl-42xxl

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
T25 torx kulcs.
pH2 csillagcsavarhúzó és normál csavarhúzó.
Láncbontó.
Sörnyitó.
küllőkulcs: 13, 14, 15, 16G és mavic.

20 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
T25 torx kulcs.
pH1 és pH2-es csillagcsavarhúzó.
Normál csavarhúzó.
Láncbontó.
Gumileszedő.
Csavarkulcs: 8, 9 és 10 mm.
küllőkulcs 3.2, 3.3 és 3.5.

miniFoLD S btl-40S

TorxFoLD btl-43

•
•
•

•

9 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.

Torx kulcs készlet, 8 mérettel: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 és T40.

PrimeFoLD m btl-47m

maxiFoLD m btl-41m

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

12 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.
T25 torx kulcs.
küllőkulcs.
8 mm-es csillagkulcs.

13 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.
T25 torx kulcs.
Gumileszedő.
küllőkulcs.
kés.

BEST GETEST

PrimeFoLD L btl-47l

maxiFoLD L btl-41l

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

12 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.
T25 torx kulcs.
kés.
Gumileszedő.

14 funkciós:
Imbusz kulcsok: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm.
Csillag- és normál csavarhúzó.
T25 torx kulcs.
Gumileszedő.
küllőkulcs.
Láncbontó.
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RoadCatCheR bFD-04
egy SáRvéDő AzoknAk,
Akik neM AkARnAk
egyeT SeM

All About
SÁRVÉDŐK
MegTAnuLoD
éRTékeLni

A legtöbb kerékpárosnál kialakul egy szeretem/utálom kapcsolat a
sárvédőkkel. Lehet, hogy rontanak a kerékpár szép, letisztult összképén.
De már a gondolat is rémes, hogy a saját kerekeid terítenek be vízzel.
Már évek óta egy komplett választékot tartunk tudatosan megtervezett
sárvédőkből, amelyek olyan szárazan tartanak, amennyire csak
lehetséges. Speciális megoldásokkal: keskeny sárvédők az országúti
kerékpárok vékony kerekeihez, szélesebb sárvédők a hegyi
kerékpárokhoz és a felerősítések, amelyek úgy lettek megtervezve, hogy
kevés műszaki érzékkel is megfelelően lehessen őket rögzíteni. Azoknak,
akiknek kín elviselni a kerékpárjukon a sárvédőt, van pár modellünk
gyorskioldó RingFix felfogatással, így a sárvédő azonnal leszerelhető,
amint előbújik a nap.

Bart Brentjens
& Anne Terpstra,
Betch.nl Superior Brentjens
MTB racing team, 2014

1

2

Ha országútis vagy, aki büszke a kerékpárjára, akkor
valószínűleg a sárvédő az a kiegészítő, amit próbálsz
hanyagolni. egyszerűen nem illik a kerékpárodra. Amikor
elkezdtük tervezni az új hátsó sárvédőt országúti
kerékpárokhoz, akkor azt akartuk, hogy profilja minimalista
és letisztult legyen, de mindeközben védjen is ( 1 ). Így
előrukkoltunk egy aerodinamikus körvonalú, hosszú és merev
modellel ( 2 ). és a saját szabadalmú RingFix felfogatással,
ami teljesen levehető, ha a sárvédő nincs használatban
( 3 ). A RoadCatchert a megfelelő pozícióba beállíthatjuk
kézzel vagy szerszámmal. A csomag tartalmaz egy vázvédő
matricát, hogy megóvja a vázat az esetleges karcolásoktól.
Így már nincs mentséged, ha arcon fröcskölöd a mögötted
jövő szegény fickót!

3
PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT
ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

A BBB a következő csapatok hivatalos sárvédő szállítója 2014-ben: Wanty-Groupe Gobert és Betch.nl Superior Brentjens MTB racing.

KERESD A ‘RoADCAtChER’-t
A BBBcyclinG.coM-oN

˕ Beállítható kézzel vagy
szerszámmal, hogy tökéletesen
illeszkedjen a kerékhez.
˕ RingFix gyorskioldós felfogatással.
˕ nyeregcső védő matrica a
csomagban.
˕ 25.0 - 34.9 mm-es nyeregcső
átmérőkhöz.
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SáRvé D ő K

SáRvéDőK

MtBPRoteCtoR bFD-13F
GRandPRoteCt bFD-14F

RoadPRoteCtoR bFD-21F
RoadPRoteCtoR bFD-21R

•
•

•
•
•

•
•
bFD-13F

•
•

bFD-14F

MTB első sárvédő, TPR sárvédő füllel.
Teleszkópos villákhoz is illeszkedő TurnFix gyorskioldó
rendszerrel (18.5-34.0 mm-es kormánycső átmérőkhöz).
két tónusú kompozit anyag.
nagyon széles területet fed le, köszönhetően speciálisan
tervezett geometriájának.
BFD-13F: 26” teleszkópos kerékpárokhoz.
BFD-14F: 27.5” és 29” teleszkópos kerékpárokhoz.

•
bFD-21F

bFD-21R

MtBPRoteCtoR bFD-13R
GRandPRoteCt bFD-14R
•
•
•
•
•
•
•
bFD-13R

RaInPRoteCtoRS bFD-25
•
•

MTB hátsó sárvédő, TPR sárvédő füllel.
RingFix gyorskioldó rendszerrel, 25.0 - 34.9 mm-es
nyeregcső átmérőkhöz illeszkedik.
két tónusú kompozit anyag.
nagyon széles területet fed le, köszönhetően
speciálisan tervezett geometriájának.
BFD-13R: 26” MTB és 28” országúti kerékpárokhoz.
BFD-14R: 27.5” és 29” MTB kerékpárokhoz.
nyeregcső védő matrica a csomagban.

•
•
•

első-, hátsó sárvédő szett.
Speciális geometriája széles területet véd a sártól és
a víztől. Szinte valamennyi kerékpárhoz tökéletesen
illeszkedik, még a szélesebb gumiabroncsú
modellekhez is.
nyeregcső bilinccsel az extra stabilitásért.
két tónusú kompozit anyag.
26” és 28” kerékpárokkal kompatibilis.

bFD-14R

hIGhPRoteCtoR bFD-15F
hIGhPRoteCtoR bFD-15R
•
•
•
•
•
bFD-15F

elegáns első vagy hátsó sárvédő országúti kerékpárokhoz.
Remekül véd a víz és a felcsapódó törmelék ellen.
könnyen kezelhető gyorskioldó rendszer. A sárvédő
eltávolításakor csak egy alig észrevehető fekete, fém tartó
marad a kerékpáron.
két tónusú kompozit anyag.

RaInWaRRIoRS bFD-01
•
•

Freeride első sárvédő, különösen extrém MTB
kerékpározáshoz.
Az első sárvédő az első villa belső csövére szerelhető.
A hátsó sárvédő stabilan a nyeregcsőhöz illeszkedik.
Maximális védelem a sár, piszok és törmelék ellen.
kompozit anyag.

•
•

első-, hátsó sárvédő szett.
nagyon széles területet fed le, köszönhetően speciálisan
tervezett geometriájának.
kompozit anyag.
kapható 26”-24” és 28”-26” kerékpárokhoz.

bFD-15R

MUdCatCheR II bFD-03

MUdCatCheR XL bFD-18

RInGFIX bFD-90

BRaCKet bFD-21Fb

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Alsó vázcsőre szerelhető sárvédő.
kompozit anyag, lágyabb TPR füllel.
kiválóan alkalmas az extrém MTB kerékpározáshoz.
Dupla rugalmas pántok a felerősítéshez.
Hossza: 295 mm.

Alsó vázcsőre szerelhető sárvédő.
elvékonyított forma a nagyobb védelemért, ahol szükséges.
Többféleképpen felszerelhető.
kompozit anyag, lágyabb TPR füllel.
kiválóan alkalmas az extrém MTB kerékpározáshoz.
Dupla rugalmas pántok a felerősítéshez.
Hossza: 350 mm.

RingFix gyorskioldó rendszer.
gyorsan és egyszerűen felszerelhető a nyeregcsőre.
25.0 - 34.9 mm-es nyeregcső átmérőkhöz illeszkedik.
nyeregcső védő matrica a csomagban.
kompatibilis a következő sárvédőkkel: BFD-04, BFD-13R,
BFD-14R és BFD-15R.

extra hosszú tartó a BFD-21F RoadProtector első sárvédőhöz.
védőfedővel és csavarokkal.
normál méretű tartó külön kapható.
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FLeXCaGe bbc-36
A BBB tervezői szeretik fejlesztgetni az egyszerűbb alaptermékeket is. Ami
nagyon egyszerűnek tűnik, annak a fejlesztése még nagyobb kihívást jelent.
A FlexCage új formája jobban megtartja a kulacsot és még flexibilisebb a
különböző formájú és méretű kulacsokhoz. A súlyából kicsit lefaragtunk,
a színválasztékot bővítettük, az árszínvonalat pedig egy igazán kedvező
szinten tartottuk.

•
•

Súlya: 42 gramm.
Színek: matt fekete/piros, fényes fekete/sárga, fényes fekete/fehér, fényes
fehér/fekete, matt fekete/kék, matt fekete/zöld és matt fekete/fekete.

FIBeRCaGe bbc-37
•
•
•
•
•

All About
HiDRATÁciÓ
eLég A SzoMjúSágBóL

Minden kerékpáros tudja, hogy a folyadékpótlás mennyire fontos.
állandó probléma, hogy elég folyadékot vigyél magadra egy-egy
túrára. Biztosan boldog leszel,ha megtudod, hogy a BBB hányfajta
kulacsot és kulacstartót, amelyek a helyükön tartják a kulacsot, kínál.
A kedvező áru alapmodellektől a karbon kulacstartókig, amelyek
szinte semmilyen extra súlyt nem tesznek hozzá a kerékpárodhoz.
Speciális kulacstartóink, melyek jobbról vagy balról nyitottak, olyan
vázakhoz jelentenek ideális megoldást, melyeknél erre limitált hely
áll rendelkezésre. Hosszú túrákhoz ajánljuk a 1,5 literes PeT palack
tárolására alkalmas, extra nagy kulacstartónkat.

Matt uD karbonszálas kulacstartó.
egyedi formatervezésének köszönhetően biztosan tartja a kulacsot és
garantálja, hogy a kulacs könnyen ki- és betehető legyen.
Fekete alumínium csavarokkal.
Súlya: 24 gramm.
Színek: matt fekete, matt kék, matt piros és matt zöld.

LIGhtCaGe bbc-16
•
•
•
•
•
•

kulacsaink szintén elég különlegesek a maguk nemében. nyilvánvalóan
nekünk is vannak egyszerű kulacsaink, amelyek kiválóan működnek
sokféle helyzetben. néhány modellünket automatikusan záródó
szeleppel láttuk el, amely lezárja magát, így a folyadék nem lötyög
ki belőle göröngyös utakon, sőt a feje tetejére állítva sem. Thermo
kulacsaink sokáig tartják állandóan az ital hőmérsékletét, legyen az
hideg vagy meleg. Thermo kulacsaink az idei évtől már automata
szeleppel kaphatóak.

3k karbonszálas kulacstartó.
Láthatóan letisztult és minimalista design.
A kulacsot biztosan tartó rendszer.
Fekete alumínium csavarokkal.
Súlya: 20 gramm.
Színek: fényes karbon fekete és fényes karbon fehér.

SIdeCaRBon LeFt bbc-38l
SIdeCaRBon RIGht bbc-38R
•
•
•

bbc-38l

bbc-38R

•
•
•
•

Matt uD karbon szálas kulacstartó.
Speciálisan a kisebb méretű vagy az összteleszkópos
kerékpárokhoz készült.
Az alsó vázcsőre szerelve, lehet balról nyitott: BBC-38L vagy
jobbról nyitott: BBC-38R.
egy darabból álló konstrukció, integrált felfogatással.
Fekete alumínium csavarokkal.
Súlya: 29 gramm.
Szín: matt fekete.
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CoMPCaGe bbc-19
•
•
•
•

Üvegszálas megerősítésű kompozit kulacstartó.
Biztosan tartja a kulacsot.
Súlya: 38 gramm.
Színek: fekete, fehér, kék és piros.

FUeLtanK bbc-03
•
•
•
•
•

Tartós és könnyű alumínium.
T-alakú formája biztosan tartja a kulacsot.
Speciális oldalbütykök védik a sérülésektől.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
Színek: matt fekete, kék, piros, fényes fekete, ezüst,
fehér, matt titán és zöld.

SIdeCaGe LeFt bbc-35l
SIdeCaGe RIGht bbc-35R
•
•
•
•
•
•
bbc-35l

6463 T5 könnyű alumínium.
Speciálisan a kisebb méretű vagy az összteleszkópos
kerékpárokhoz készült.
Az alsó vázcsőre szerelve, lehet balról nyitott: BBC35L vagy jobbról nyitott: BBC-35R.
egy darabból álló konstrukció, integrált felfogatással.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
Színek: fényes fekete és fényes fehér.

bbc-35R

SPeedCaGe bbc-31
•
•
•
•
•
•

Aerodinamikus, hidegen kovácsolt alumínium.
egy darabból álló design, integrált felerősítéssel.
Biztosan tartja a kulacsot.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
Súlya: 40 gramm.
Színek: matt fekete, fényes fehér, fényes
fekete és karbon.

eCotanK bbc-01

SMaLLtanK bbc-17

FUeLtanK XL bbc-15

•
•
•

•

•
•

Szabványméretű kulacstartó.
könnyű alumínium.
Színek: matt fekete és ezüst.

•
•
•
•
•

kulacstartó speciálisan kis méretű PeT palackokhoz
tervezve.
Alumínium dobozokhoz is kiváló.
T-alakú formája biztosan tartja a kulacsot.
Tartós és könnyű alumínium.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
Szín: matt fekete.

•
•
•
•

extra nagy kulacstartó PeT palackokhoz, 1.5 literig.
állítható felfogatás a többféle palackforma és méret
miatt.
Tartós és könnyű alumínium.
T-alakú formája biztosan tartja a kulacsot.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
Szín: matt fekete.

aeRoCaGe bbc-11
•
•
•
•
•
•
•

6061 T5 könnyű, alumínium kulacstartó.
két darabból álló design, integrált felerősítéssel.
extra kompozit felületi védelem.
könnyű a kulacs kivétele.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
Súlya: 43 gramm.
Színek: matt fekete, fényes fehér, fényes
fekete és karbon.

Co2hoLd bbc-90
•
•
•
•
•

6061 T6 alumínium tartó két Co2 patronhoz.
A kulacstartó alá szerelhető.
Biztosan tartja a patront, mégis könnyen hozzáférhető.
Súlya: 11 gramm.
Szín: matt fekete.
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aUtotanK bwb-11
•

Térfogat: 550ml / 18.6 oz.

Kul ACSoK

theRMotanK bwb-51
theRMotanK bwb-52
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermo kulacs dupla falú szerkezettel és 3M szigetelőanyaggal.
kétszer tovább tartja hűvösen az italokat, mint egy normál kulacs. Segít a forró italokat is tovább melegen
tartani.
Automatikusan záródó szelepű kulacs, a szelep mindig nyitva van, mégis zárva.
könnyű inni belőle, nem löttyen ki kerékpározáskor. zárható, ha szükséges.
Mosogatógépben is elmosható, BPA mentes polipropilén (PP) anyag.
Széles kulacsszáj a könnyű tisztán tartásért és feltöltésért.
könnyű megnyomni a kulacsot.
Térfogat: 500 ml / 18 oz (uncia).
Színek: fehér/kék (BWB-51) vagy átlátszó/nyomott mintás (BWB-52).

aLUtanK bwb-25
•
•
•
•
•

Alumínium kulacs.
A kulacssapka puha kraton anyagból készül, zárható
rendszer.
Térfogat: 680 ml / 22.9 oz.
átlátszó porvédő kupakkal.
Színek: matt fekete és ezüst.

CoMPtanK
bwb-01
•
•
•
•
•
•

aUtotanK XL bwb-15
•

Térfogat: 750ml / 26.4 oz.

•

Automatikusan záródó szelepű kulacs, a szelep
mindig nyitva van, mégis zárva.
könnyű inni belőle, nem löttyen ki
kerékpározáskor. zárható, ha szükséges.
Mosogatógépben is elmosható, BPA mentes
polipropilén (PP) anyag.
Széles kulacsszáj, könnyű tisztítani és feltölteni.
könnyű megnyomni a kulacsot.
Színek: átlátszó és fekete.

•
•
•
•
•

Mosogatógépben is elmosható, BPA
mentes polipropilén (PP) anyag.
SoftLock szelep. kényelmes,
elforgatással záródó szelepsapka.
Széles kulacsszáj, könnyű tisztítani
és feltölteni.
könnyű megnyomni a kulacsot.
Térfogat: 550 ml / 18.6 oz.
Színek: fekete/kék, fekete/piros,
fekete/sárga, fehér/magenta,
átlátszó/fehér, átlátszó/fekete és
átlátszó/nyomott mintás.

CoMPtanK XL
bwb-05
•
•
•
•
•
•

Mosogatógépben is elmosható, BPA
mentes polipropilén (PP) anyag.
SoftLock szelep. kényelmes,
elforgatással záródó szelepsapka.
Széles kulacsszáj, könnyű tisztítani és
feltölteni.
könnyű megnyomni a kulacsot.
Térfogat: 750 ml / 26.4 oz.
Színek: fekete/kék, fekete/piros,
fekete/sárga, fehér/magenta, átlátszó/
fehér, átlátszó/fekete és átlátszó/
nyomott mintás.
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All About
POWERCHAIN bbl-14

KERÉKPÁR LAKATOK
TARTSD MEG, AMIT
SZERETSZ

•
•
•
•
•

10 mm vastag, edzett acél láncszemekből álló kerékpáros lakat, a
maximális védelemért.
Nejlon borító védi a kerékpár festését és teszi könnyűvé a szállítást.
Edzett acél U-lakat.
Lánc mérete: 10 mm x 10 mm x 1000 mm.
U-lakat mérete: 100 x 110 mm.

A BBB kiváló minőségű lakatokat kínál
széles választékban, a láncos lakatoktól az
U-lakatokon át, a kábel lakatokig. A kábel
lakatok kulcsos és számkódos változatban
is kaphatók, belül futó sodronyos vagy
egyenes kábellel. Kisebb lakatjaink azoknál
népszerűek, akik csak rövid időre akarják
lezárni kerékpárjukat, anélkül, hogy nagyobb
súlyt cipelnének magukkal. Ez az, amiért két új
modellt is bemutatunk ebben a szegmensben.
A MiniCase visszahúzható a saját dobozába,
ezért is számít egy villámgyors, biztonságos
terméknek. A QuickCode egy alap lakat,
alacsonyabb biztonsági besorolással, négy
különböző színben.
A választék és a biztonsági szintek könnyebb
átláthatósága érdekében a BBB létrehozta
számozott biztonsági szint rendszerét. A
csomagoláson lévő szám jelzi a biztonság
szintjét: ez segít eldönteni, milyen biztonsági
szintű lakatra van szükséged szeretett
kerékpárod lezárásakor.

LIGHT

MEDIUM

HIGH

EXTREME

U-VAULT bbl-21

COdEARmOR bbl-47

POWERLOCK bbl-41

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Vastag, edzett acél U-lakat.
Extra erős zár mechanizmus, 2 számozott kulccsal.
Mérete: 245 mm x 170 mm.

•
•
•
•

Extra védelmet nyújtó erős zármechanizmus.
A vastag és erős páncélszerkezet a belső acél
kábelsodronnyal maximális védelmet biztosít.
4-számjegyű számkombinációs lakat. Egyénileg
változtatható a számkombináció.
Erős fém zártest.
Méretek: 18 mm x 1000 mm.
Kompatibilis a BBL-93 CableTie-jal.

Erős acélház borítású strapabíró zárrendszer.
Vastag és erős belső acél kábelsodrony.
Erős fém zártest, 3 kulccsal.
Méretek: 12 mm / 15 mm x 1800 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel és a BBL-93 CableTie-jal.

POWERLOCK bbl-42

COdELOCK bbl-45

COdELOCK bbl-46

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Erős acélház borítású strapabíró zárrendszer.
Vastag és erős belső acél kábelsodrony.
Erős fém zártest, 3 kulccsal.
Méretek: 12 mm / 15 mm x 1000 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel és a BBL-93 CableTie-jal.

•
•
•
•

Extra védelmet nyújtó erős zármechanizmus.
A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
4-számjegyű számkombinációs lakat. Egyénileg
változtatható a számkombináció.
Erős fém zártest.
Méretek: 12 mm / 15 mm x 1800 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel és a BBL-93 CableTie-jal.

•
•
•
•

Extra védelmet nyújtó erős zármechanizmus.
A vastag és erős belső acél kábelsodrony
maximális védelmet biztosít.
4-számjegyű számkombinációs lakat.
Egyénileg változtatható a számkombináció.
Erős fém zártest.
Méretek: 12 mm / 18 mm x 1000 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel és a BBL93 CableTie-jal.
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qUICKCOdE bbl-65
•
•
•
•
•
•
•

POWERSAFE bbl-31

POWERSAFE bbl-32

•

•

•
•
•

A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
Erős fém zártest, 3 kulccsal.
Méretek: 8 mm / 12 mm x 1500 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel.

•
•
•

A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális védelmet biztosít.
4-számjegyű számkombinációs lakat.
Erős zárszerkezet.
Kábel borító védi a kerékpár festését a karcolásoktól.
Mérete: 8 mm x 1200 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel.
Színek: fekete, kék, piros és zöld.

A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális védelmet
biztosít.
Erős fém zártest, 3 kulccsal.
Méretek: 8 mm / 12 mm x 1000 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel.

COdESAFE bbl-35

COdESAFE bbl-36

mINICASE bbl-53

mICROLOOP bbl-51

mINISAFE bbl-52

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
4-számjegyű számkombinációs lakat.
Egyénileg változtatható a számkombináció.
Erős fém zártest.
Méretek: 6 mm / 10 mm x 1500 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel.

•
•
•
•
•

A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
4-számjegyű számkombinációs lakat.
Egyénileg változtatható a számkombináció.
Erős fém zártest.
Méretek: 6 mm / 10 mm x 1000 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel.

•
•
•
•

Kicsi, igazán kompakt és könnyű kerékpáros lakat.
3-számjegyű számkombinációs lakat. Egyénileg
változtatható a számkombináció.
A vastag és strapabíró belső acél sodrony meggyőző
védelmet biztosít a kis átmérő ellenére is.
Összetekerhető, így könnyen és gyorsan szállítható.
Mérete 1.6 mm x 670 mm.
Szín: fekete.

•
•
•
•
•

Kicsi, igazán kompakt és könnyű kerékpáros lakat.
A különleges kábelfunkció extra kábelhosszt nyújt.
3-számjegyű számkombinációs lakat. Egyénileg
változtatható a számkombináció.
A vastag és strapabíró belső acél sodrony meggyőző
védelmet biztosít a kis átmérő ellenére is.
Erős fém zártest.
A tépőzáras pánt szorosan tartja a lakatot szállításkor.
Mérete 4.8 mm x 1500 mm.
Súlya: 125 gramm.

•
•
•

Kicsi, igazán kompakt és könnyű kerékpáros lakat.
Egyénileg változtatható 3-számjegyű
számkombinációs lakat.
A vastag és strapabíró belső acél sodrony meggyőző
védelmet biztosít a kis átmérő ellenére is.
Ez a hosszú, számkombinációs lakat cipzárak
összefogására is alkalmas.
Mérete: 3 mm x 1200 mm.

qUICKSAFE bbl-61

qUICKSAFE bbl-62

EXTRACOIL bbl-22

mICROSAFE bbl-10

CABLEFIX bbl-92

CABLETIE bbl-93

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

A vastag és strapabíró belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
Erős zárszerkezet.
2 kulccsal.
Mérete: 8 mm x 1500 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel és a BBL-93 CableTie-jal.

•
•
•
•

A vastag és strapabíró belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
Erős zárszerkezet.
2 kulccsal.
Mérete: 8 mm x 700 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel és a BBL-93 CableTie-jal.

•
•

Kiegészítő kábel, kombinálható a BBL-21 U-Vault lakattal.
A vastag és erős belső acél kábelsodrony maximális
védelmet biztosít.
Mérete: 10 mm x 1800 mm.
Kompatibilis a BBL-92 CableFix-szel.

•

Kicsi, igazán kompakt és könnyű kerékpáros lakat.
Változtatható, 3-számjegyű számkombinációs lakat.
A vastag és strapabíró belső acél sodrony meggyőző
védelmet biztosít a kis átmérő ellenére is.
Mérete: 3 mm x 1200 mm.

Univerzális rögzítő bilincs a BBB kábellakatjaihoz.
A lakattartó a nyeregcső bilincshez rögzíthető.
A következő kábelátmérőkkel kompatibilis: 6, 8, 10 és 12 mm.

•
•

Rögzítő bilincs a BBB biztonsági kábel lakatjaihoz.
Különféle pozícióban rögzíthető a kerékpárra.
A dupla gyorskioldós pánt számos vázcsőhöz
illeszkedik, 27.2 - 60 mm között.
Kompatibilis a BBL-41/42/45/46/47/61/62
lakatokkal.
Kompatibilis a következő hagyományos átmérőjű
lakatokkal is: 6, 8, 10 és 12 mm.
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LOUd & CLEAR dELUXE bbb-15

EASYFIT dELUXE bbb-14

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A leghangosabb alumínium kerékpárcsengő a BBB kínálatában.
A nagyobb felsőrész nagyobb hangerőt biztosít.
Speciális kapcsolódási rendszer a maximális csengővibrációért.
Gyorskioldós pántjai valamennyi kormányátmérőhöz illeszkednek.
Könnyen fel- és leszerelhető.
Szín: fekete.

Extra hangos réz felsőrészű és rozsdamentes acél rugós csengő.
Többféleképpen felszerelhető.
Gyorskioldós pántjai valamennyi kormányátmérőhöz illeszkednek.
Könnyen fel- és leszerelhető.
Színek: fekete és fehér.

EASYFIT bbb-12

LOUd & CLEAR bbb-11

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Könnyű, alumínium kerékpáros csengő.
Többféleképpen felszerelhető.
Gyorskioldós pántjai valamennyi kormányátmérőhöz illeszkednek.
Könnyen fel- és leszerelhető.
Színek: fekete, kék, piros és zöld.

Különleges rugó rendszere különösen hangossá teszi a csengőt.
Tartós és könnyű konstrukció, rozsdamentes acél rugókkal.
Hagyományos rögzítési mechanizmus, ideális 25.4 - 31.8 mm közé.
Színek: fekete és fehér.

STAYGUARd m bbp-12m

CARBONSKIN bbp-56

BIKESKIN bbp-51

•

•

•

250 x 90 x 110 mm

Szín: valódi karbonszálú védőmatrica.

Szín: valódi karbonszálú védőmatrica.

STAYGUARd L bbp-12l

CLEARSKIN bbp-57

BIKESKIN bbp-50

•

•

Szín: átlátszó.

•

Szín: átlátszó.

•

Vastag, öntapadós védőmatrica, amely védi a kerékpár
festését. Extra tartós.
Rendkívül vízálló és rugalmas, bármilyen időjárási
körülményhez ideális. A BBP-56 szett tartalma:
vázvédő, 4 x 30 mm folt, 4 x 20 mm folt.
A BBP-57 szett tartalma: vázvédő, 4 x 30 mm folt,
4 x 20 x 40 mm folt és egy 80 x 152 mm-es terület,
amelyet mindenki saját maga vághat a kívánt formára
és méretre.

•

Véd a váz és az alkatrészek érintkezéséből adódó
sérülésektől.
Víz- és hőálló, bármilyen időjárási körülményhez.
Könnyű felhelyezni.
Sima és rugalmas matricák, melyek védik a kerékpár
festését.
Extra flexibilis.

250 x 130 x 130 mm

STAYGUARd XL bbp-12xl
•

200 x 160 x 160 mm

•

Neoprén borítású védőalkatrész, a lánc okozta
sérülések elkerülésére.
Strapabíró és rugalmas anyag.
A széles tépőzár stabilan rögzíti a StayGuard
védőt a láncvillán.
Extra erős anyag, csúszásmentes belső résszel.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

TUBESKIN bbp-60
SIdEKICK bks-01

qUICKKICK KIdS bks-02k

mULTIKICK bks-04

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Állítható hosszú és szögű kitámasztó.
Gyorsan nyitható mechanizmus (QFM): könnyen
kihajtható és becsukható.
Különösen erős kialakítás.
Speciális formája nem engedi felborulni a kerékpárt.
26”-28” kerékpárokkal kompatibilis.

•
•
•

Gyermek kitámasztó, a kerék gyorskioldó
rendszerére szerelhető.
Tárcsafékes rendszer használatakor is
felszerelhető.
Gyorsan nyitható mechanizmus (QFM): könnyen
kihajtható és becsukható.
Állítható a hossza, 16” - 24” kerékpárokhoz
illeszkedik.

•
•
•
•
•

Univerzális kitámasztó, szinte valamennyi
sportkerékpárra felszerelhető.
Rendkívüli módon variálható, állítható a
hossza és a szöge.
Gyorsan nyitható mechanizmus (QFM):
könnyen kihajtható és becsukható.
Különösen erős kialakítás.
Extra széles kompozit lábtámasz.
26”-29” kerékpárokkal kompatibilis.

•
•

Vastag, öntapadós védőmatrica, amely védi a váz aljának
festését a felcsapódó sártól és törmeléktől.
Extra erős tapadású, amely még a legextrémebb
körülmények között sem jön le.
Mérete: 500 x 50 mm.
Szín: átlátszó.
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Direct-Mount, közvetlen
felfogató renDszer

t-alakú felfogató
renDszer

twin-Buckle, Dupla
tépőzáras felfogatás

A Direct-Mount egy speciális felfogató rendszer,
mely a következő BBB nyergekbe közvetlenül is
becsatlakoztató:

Csak be kell kattintani és már lehet is indulni. A T-alakú
felfogató rendszerrel közvetlenül a nyeregpálcára
erősíthető fel a táska. A felfogatás különleges alakjának
köszönhetően a táska akkor is a helyén marad, ha a
nyeregcsőhöz erősíthető pánt nincs befűzve. Csavarok
nélkül, egyszerűen.

A tépőzáras pántokat a nyeregcső pálcákra kell felfűzni,
a csatot bekattintani, megszorítani a szíjat és már kész
is. Ráadásul még a nyeregtáskát is összébb húzza, ha az
nincs teljesen tele. Csavarok nélkül, egyszerűen.

AnatomicRace (BSD-05),
MemoComfort (BSD-16),
MemoShape (BSD-17),
SportComfort (BSD -72),
SportComfort Anatomic (BSD-73) &
ComfortPlus (BSD-101).
Csavarok nélkül, könnyen és egyszerűen felszerelhető.

TULAjDoNSÁGoK

MoDELL

Anyaga:

HoSSZ

SZéLESSéG

MAGASSÁG

TéRFoGAT

(cm)

(cm)

(cm)

(cm3)

BSB-12 S

14

7

6.5

370

BSB-12 M

15.5

8

9.5

640

BSB-12 L

15.5

9

10

750

BSB-13 S

13

7

9

360

BSB-13 M

15.5

8

9.5

520

BSB-13 L

17.5

8.5

10.5

690

BSB-14

12

7.5

3

160

BSB-16

14.5

4

11

720

BSB-21 XS

12

6.5

7

250

BSB-21 S

13

6.5

8

370

BSB-21 M

16

7

11

560

BSB-21 L

19

8.5

16

1220

BSB-22 XS

12

6.5

7

250

BSB-22 S

13

6.5

8

370

BSB-22 M

16

7

11

560

BSB-22 L

19

8.5

16

1220

BSB-23

16

7

11

560

BSB-23L

19

8.5

16

1220

Speciális pánt a BBB hátsó lámpáihoz

Gumis nyeregcső pánt

Tépőzáras nyeregcső pánt

All About
NYEREGTÁSKÁK
ESZMéNyI HELyE A
LéNyEGES DoLGoKNAK

Ez az elhallgatott kategóriák egyike. Nem nagyon hallasz kerékpárosokat
a teraszon ülve, iszogatva, arról beszélgetni, hogy milyen nagyszerű is
a nyeregtáskájuk. De egy jó nyeregtáska, felér egy igazi műalkotással.
Mi, a BBB-nél már csaknem két évtizede csiszolgatjuk ezt a területet.
Ennek eredményeképpen három, egymástól jól elhatárolható vonalat
különböztethetünk meg. Valamennyi vonal többféle méretű táskát kínál,
hogy azt vihess magaddal, amire igazán szükséged van, a szerszámaidat,
a kulcsodat, néhány alkatrészt. De, csitt! El ne mondd senkinek.....

Anne Terpstra,
Betch.nl Superior Brentjens
MTB racing team, 2014
Könnyű tisztítani az alját

BSB-95

9756

BSB-98

18000

BSB-101

12000

Piros kontrasztos belső rész segít a táska
tartalmának jobb áttekintésében

Fényvisszaverős betétek

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT
ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

A BBB a következő csapatok hivatalos kerékpáros táska szállítója 2014-ben: Wanty-Groupe Gobert, Betch.nl és Superior Brentjens MTB racing.
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STOREPACK bsb-12

•
•
•
•
S

M

•
•

EASYPACK bsb-21
XS

Kék színű belső rész, a jobb láthatóságért.
Rugalmas pánt és belső zseb (M és L méret).
Zárható, vízálló cipzár, akadás mentes cipzár.
T-alakú felfogató rendszer, közvetlenül a nyeregpálcára
szerelhető a nyeregtáska.
Az L-es méretű táska két tároló rekeszre van bontva.
Méretek: S, M és L.

•
•
•

S

M

T-alakú felfogató rendszer.
Az L-es méret tovább bővíthető.
Méretek: XS, S, M és L.

L

L

CURVEPACK bsb-13

•
•
M

•
•
•

Csúcsminőségű, ívelt nyeregtáska a nyereg
alatti legjobb és legtermészetesebb pozícióért.
Kék színű belső rész, belső zsebbel a még jobb
láthatóságért.
Zárható, akadás mentes cipzár.
T-alakú felfogató rendszer, közvetlenül a
nyeregpálcára szerelhető a nyeregtáska.
Méretek: S, M és L.

RACEPACK bsb-14

S

•
•
•
•
•

L

Kompakt nyeregtáska.
Közvetlenül a nyereg alá szerelhető.
Tépőzáras rögzítő rendszerével szorosan rögzíthető.
Elég nagy, akár egy kerékpáros belső és egy gumileszedő tárolásához is.
Színek: matt fekete és matt fehér.

M

L

SAddLEPACK bsb-23
Célunk, hogy megkönnyítsük a táskák fel- és leszerelését, ezért egy
teljesen új rendszerű nyeregtáskát vezetünk be, a Saddlepack-et. Speciális
felfogató rendszere van, amely a következő BBB nyergekbe közvetlenül is
belecsatlakoztatható:

qUICKPACK bsb-22

XS

S

•
•
•

AnatomicRace (BSD-05),
MemoComfort (BSD-16),
MemoShape (BSD-17),
SportComfort (BSD-72),
SportComfort Anatomic (BSD-73) &
ComfortPlus (BSD-101) nyergek.

T-alakú felfogató rendszer, közvetlenül a
nyeregpálcára szerelhető a nyeregtáska.
Az L-es méret tovább bővíthető.
Méretek: XS, S, M és L.

Nincs szükség csavarokra, imbusz kulcsokra, egyszerű a felszerelés és
a kerékpározás. Az intelligens felfogató rendszernek felül kúp alakú
formája van, amely nem akad be és maximális tárolási kapacitással
rendelkezik. Gumis cipzárakkal, amelyek nem zörögnek, a külső rész
könnyen tisztítható és egy integrált pánt van rajta, amelyre hátsó villogó
csatolható.
Méretek: M és L.

TOPPACK bsb-16
M

L

•
•
•
•
•

Felső vázcsőre szerelhető.
Egy nagy tároló rekesz.
Átlátszó fedőlap a térképek számára.
Csúszásmentes alsó rész.
3 tépőzáras szíj, a biztos tartásért.
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All About
NYERGEK
A KEVESEBB TÖBB
WHEELBAG 26”-28” bsb-81
WHEELBAG 29” bsb-82
•
•
•
•
•
•
•

CARRIERBAG bsb-95
•
•
•
•
•

Egy kerék biztonságos tárolására alkalmas.
Puha bélése védi a kereket.
Extra belső zseb a gyorskioldó tárolására.
A hosszú fogantyúk vállpántként is használhatóak.
Megerősített belső rész a tengelynél.
BSB-81:egy 28”-nál kisebb kerék tárolására.
BSB-82: egy 29” kerék tárolására.

•
•

Nagy méretű táska, csomagtartóra.
Nagy méretű tároló rekesz, belső szivacsvédelemmel ellátva.
Két oldalsó tároló rekesz.
A hátsó tároló rész egy, a LED villogó számára készült pánttal lett ellátva.
4 tépőzáras pánt tartja biztosan a táskát a csomagtartón, így
megakadályozzák annak csúszkálását.
Gumírozott rögzítővel.
Állítható és levehető vállpánttal.

mARATOUR bsb-101
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EASYSTORE bsb-98
•
•
•
•
•
•
•

•

Három tároló rekeszes hátizsák, kerékpárra vagy
akár utcára is.
A két oldalsó zseb kulacs tárolására alkalmas.
Nagy és kis tároló rekesz rendezővel.
Derék és mellkas pánttal az extra rögzítésért.
Párnázott hátrész, nyitott légcsatornákkal.
Fényvisszaverős BBB logó és oldalszíjak.
Esővédővel, melyet a speciálisan erre készült
zsebben lehet tartani.

•
•
•
•
•
•
•

Ergonómiailag megtervezett hátrész a megfelelő
szellőzésért és kényelemért.
3 literes folyadéktartályos rendszerrel, amihez egy
ivócső is csatlakozik.
Könnyen és gyorsan elérhető oldalsó zsebek.
Biztonságba helyezheted az úti felszerelésedet
a két szerszámtartó rekeszben.
Puha tapintású zseb az értékesebb holmiknak.
Különleges, rugalmas pánt a minipumpának, amely
egyenesen is tartja azt.
Párnázott váll- és derékrész az optimális komfortért.
Strapabíróbb alsó részek, amelyek felfogják a sarat
és a vizet.
Nincs lapos alsó rész a főrekeszben, így a táska
akkor is tökéletesen illeszkedik, amikor felveszed a
kerékpáros pozíciót.
Külső, rugalmas, hálós rész, amely gyors és biztonságos
hozzáférést enged a kabáthoz vagy a mellényhez.
Többfunkciós oldalsó pántok. Összébb szorítják a
hátizsákot és tartják a sisakot, amikor nem kerékpározol.
Kesztyű-biztos cipzár lehúzók.
Fekete, fényvisszaverős logók az elülső részen.
Kompatibilis a RainCover (BSB-96) esővédővel.
Térfogata: 12 liter.
Súlya: 525 gramm.
Mérete: 24 cm x 48 cm x 13 cm.

BACKTANK bsb-105

RAINCOVER bsb-96

SECURERACK bcA-90

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Folyadéktartály gyorskioldós szeleppel.
Levédett záró rész.
Nagy méretű nyílással, a könnyebb tisztításért.
Eltávolítható ivócső a könnyebb tisztításért.
Antimikrobiális.
Anyaga: TPU/EVA.
Térfogata: 2 liter.

•

Esővédő az EasyStore (BSB-98), CarrierBag (BSB-95) és a
MaraTour (BSB-101) táskákhoz.
Fluoreszkáló sárga színben a jobb láthatóságért.

Azért, hogy leegyszerűsítsük a nyeregválasztást, ebben az évben
drasztikusan átstrukturáltuk nyeregválasztékunkat. A korábbi
alapkategóriákat: verseny, sport, kényelem megtartottuk. Verseny és
sportnyergeink intenzív kerékpározáshoz lettek kifejlesztve, betétes
kerékpáros nadrággal való használathoz. Versenynyergeinknek van a
legnagyobb erő átvitele. Kompromisszumok nélküli nyergek, könnyűek
és kemény rajtuk az ülés. Sportnyergeink már a kényelmet helyezik
a teljesítmény elé. Szélesebbek és picivel puhábbak. Kényelmes
nyergeinkkel azokat a kerékpárosokat céloztuk meg, akik inkább
hétköznapi ruhában és egyenesebb ülőpozícióban kerékpároznak.
Kényelmes nyergeink puhák, nagyon puhák vagy még puhábbak. Az
idei év újdonsága a ComfortPlus nyereg. A formabontó kivitelezés
valamennyi kerékpárosnak megfelel, aki a kényelmet keresi.

TUlAjDONSágOK
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Unisex design

Férfiaknak tervezve

Nőknek tervezve

Zselés betétek
az extra
kényelemért

A puha emlékező
szivacs átveszi az
emberi test formáját
és elnyeli a rázkódást

Anatómiai
illeszkedés

Dupla rétegű
technológia a még
nagyobb komfortért

Dupla rugók

Comfortlite
geometria

Rendkívül
kopásálló Microtec
borítás

Karbon pálcák

Titánium
pálcák

CRMO pálcák

Karbon szál
megerősítésű héj

Kevlár betétek a
hosszú élettartamért

Rugalmas gumipók a BCA-02 csomagtartóhoz.

Team Synergy Baku, 2014
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ComfortPlus bSD-101
IgAZI KéNyElEM,
ülő POZíCIóBAN

MODEll NéV

SZélESSég x hOSSZ

BSD-24 SoftShape

210mm x 250mm

BSD-25 SoftComfort

210mm x 250mm

BSD-26 BaseShape

210mm x 240mm

BSD-27 SuperShape

220mm x 270mm

BSD-101 ComfortPlus

210mm x 270mm

(beeld: joris 18)

1

2

3

Az idei évben új nyerget fejlesztettünk ki a városi kerékpárosoknak. A célunk
az volt, hogy olyan nyerget tervezzünk, amely nem igényel semmilyen
mérőeszközt vagy rendszert, mégis a kerékpárosok 95% kényelmesnek
találná. Egy mozgáskutatót hívtunk segítségül a termék kifejlesztéséhez.
így egy olyan elkeskenyedő designt alkottunk, amely a szélesebb
medencecsonttal rendelkező kerékpárosokat a nyereg hátsóbb részére ülteti
( 1 ). Ebben az egyenes ülőpozícióban a kerékpárost medencecsontja
támasztja meg a lapos részen, nem szükséges tehát a nyereg orr-részét külön
megemelni ( 2 ). A megemelt orr-rész hiánya és az anatómikus csatorna ( 3 )
megakadályozza a nyomást a puhább részekre. Tévedés ne essék, ez a nyereg
tényleg csak azoknak a kerékpárosoknak előnyös, akik egyenes pozícióban
ülnek a nyeregben. A ComfortPlus nyereg tehát nem alkalmas országúti,
MTB vagy trekking felhasználásra. Mivel a városi kerékpárosok nagy része
sok időt tölt a szabadban, néhány apróbb részletet tovább finomítottunk,
hogy a nyerget még kívánatosabbá tegyük. Vákuumos vízzáró réteget
alkalmaztunk, hogy a PU hab védve legyen, ne érje nedvesség, így aztán víz
és időjárásállóvá tettük a nyerget. Kompatibilissé tettük BSB-23 gyorskioldós
nyeregtáskánkkal való használathoz, így aztán a táska egy mozdulattal
lekapható, ha a bringát ott kell hagyni valahol az utcán.
KERESD A ‘ComfoRtPluS’-t
A BBBcYcliNG.com-oN

suPersHAPe bSD-27

softsHAPe bSD-24

•
•
•

•
•
•
•

Nagyon kényelmes nyereg, a BBB legpuhább nyerge.
Tartós, kéttónusú szintetikus bőr borítás.
Szatén pálcák és fekete koptatók az extra védelemért.

Kiváló minőségű, nagyon kényelmes nyereg.
Tartós, kéttónusú szintetikus bőr borítás.
Nagyon jó minőségű varrás.
Szatén pálcák és fekete koptatók az extra védelemért.

˕ ComfortPlus technológia.
˕ Alacsonyabb orr-rész, hosszanti
anatómikus csatorna és lapos
szögű ülőcsonti terület.
˕ Dupla sűrűségű szivacsbetét,
PU szivacs alapréteggel és
memóriahabos felsőrésszel.
˕ A BSB-23-as nyeregtáskával
kompatibilis.
˕ Fekete acél pálcák.
˕ Mérete: 210 x 270 mm
(szélesség x hossz).

softComfort bSD-25

bAsesHAPe bSD-26

•
•
•
•

•

Kiváló minőségű, nagyon kényelmes nyereg.
Tartós, kéttónusú szintetikus bőr borítás.
Nagyon jó minőségű varrás.
Szatén pálcák és fekete koptatók az extra védelemért.

•
•

Kényelmes nyereg. A lágy szivacs hatékonyan csökkenti a rázkódást és
a zötykölődést.
Divatos, kéttónusú szürke és fekete szintetikus bőr borítás.
Szatén pálcák, fekete koptatók védik a nyereg legsebezhetőbb részeit.
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memoComfort bSD-16
•
•

Anatómikus tervezésű, kényelmes, sportos nyereg.
Szatén pálcákkal és fekete koptatókkal az extra védelemért.

NyERg EK : SPoRt

memosHAPe bSD-17
•
•

Anatómikus tervezésű, kényelmes, sportos nyereg.
Szatén pálcákkal és fekete koptatókkal az extra védelemért.

sPortComfort bSD-73
•
•

Kiváló teljesítményű nyereg, hétköznapi /
normál ruhás kerékpáros használathoz.
Szatén pálcák, mérőrésszel.

MODEll NéV

SZélESSég x hOSSZ

BSD-03 CompSeat

130mm x 270mm

BSD-04 AnatomicRace

130mm x 270mm

BSD-05 AnatomicRace Anatomic

145mm x 240mm

BSD-12 MultiDensity Men

170mm x 270mm

BSD-13 MultiDensity Women

170mm x 250mm

BSD-14 SmoothDensity Men

170mm x 270mm

BSD-15 SmoothDensity Women

170mm x 250mm

BSD-16 MemoComfort

180mm x 250mm

BSD-17 MemoShape

180mm x 250mm

BSD-72 SportComfort Anatomic

150mm x 280mm

BSD-73 SportComfort

150mm x 280mm

smootHdeNsitY bSD-14

smootHdeNsitY bSD-15

sPortComfort ANAtomiC bSD-72

ANAtomiCrACe bSD-05

•
•

•
•

•

•
•

Sportos nyereg kéttónusú szintetikus bőr borítással.
Szatén pálcákkal és fekete koptatókkal az extra védelemért.

Sportos nyereg kéttónusú szintetikus bőr borítással.
Szatén pálcákkal és fekete koptatókkal az extra védelemért.

•

Kiváló teljesítményű nyereg, hétköznapi /
normál ruhás kerékpáros használathoz.
Szatén pálcák, mérőrésszel.

Superlight habbal.
Színek: fekete és fehér.

multideNsitY bSD-12

multideNsitY bSD-13

ComPseAt bSD-03

ANAtomiCrACe bSD-04

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

luxus kivitelű, Sutex borítású nyereg.
Erős, szintetikus bőr borítás a kényes, problémás helyeken.
Kiváló minőségű, strapabíró, feslésmentes varrás.
Szatén pálcákkal és matt fekete koptatókkal.

luxus kivitelű, Sutex borítású nyereg.
Erős, szintetikus bőr borítás a kényes, problémás helyeken.
Kiváló minőségű, strapabíró, feslésmentes varrás.
Szatén pálcákkal és matt fekete koptatókkal.

Superlight habbal.
Matt fekete koptatós oldalvédelem.

Superlight habbal.
Matt fekete koptatós oldalvédelem.
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NyE Rg E K : VERSENy

rAZer bSD-63
•
•
•

Felsőkategóriás nyereg, 130 mm.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű,
rendkívül sűrű Superlight habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.

NyERg EK : VERSENy

rAZer ANAtomiC bSD-62
•
•
•

Felsőkategóriás nyereg, 130 mm.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű,
rendkívül sűrű Superlight habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.

rAZer Gel ANAtomiC bSD-62gw

•
•

•
•

•

Felsőkategóriás nyereg, széles változat: 140 mm.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű,
rendkívül sűrű Superlight habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.

•

SZélESSég x hOSSZ

BSD-60 Arrow Anatomic

130mm x 270mm

BSD-61 Arrow

130mm x 270mm

BSD-62 Razer Anatomic

130mm x 270mm

BSD-62g Razer gel Anatomic

130mm x 270mm

BSD-62gW Razer gel Anatomic

140mm x 270mm

BSD-62W Razer Anatomic

140mm x 270mm

BSD-63 Razer

130mm x 270mm

BSD-65 Feather Carbon

135mm x 270mm

BSD-66 Feather CrMo

135mm x 270mm

BSD-67 ladySPort

162mm x 256mm

feAtHer Crmo bSD-66

feAtHer CArboN bSD-65

•

Ennek a nyeregnek a megalkotásánál az alapötlet az volt, hogy alkossunk egy nagyon
könnyű versenynyerget anélkül, hogy full-karbon borításhoz kelljen nyúlnunk. Ahhoz, hogy
visszaadjuk a sportautók feszes felfüggesztésének az élményét, Superlight nagy sűrűségű
habot használtuk a kialakításnál. Ezt a héjszerkezetet ovális CARail karbonszálas pálcákra
építettük, egészen a nyereg orráig, a lehető legjobb merevség és legalacsonyabb súly
érdekében. Mindez megfelelő alapot biztosít az optimális erőátvitelhez, egy minimalista
és alacsony profil mellett. Ezen erőfeszítések eredménye egy 149 grammos nyereg, mely
hozzásegít a legjobb eredmények eléréséhez. A dobogó legfelső foka sem elérhetetlen.

•
•
•
•
•

rAZer ANAtomiC bSD-62w

MODEll NéV

Igazán kényelmes a könnyű, nagy sűrűségű
Superlight habnak köszönhetően.
Karbon szál megerősítésű nyereg.
Integrált koptatókkal.
Könnyű CrMo pálcák, mérőrésszel.
Súlya: 218 gramm.
Színek: fekete/kék, fekete/piros és fekete/fehér.

•
•
•
•
•

Felsőkategóriás zselés nyereg, széles változat: 140 mm.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű, rendkívül
sűrű Superlight habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.

149 gramm (igen, ez valóban nevetségesen könnyű!).
Karbon szál megerősítésű héj.
CARail könnyű nyeregpálcák.
A kerékpáros maximális súlya 100 kg lehet.
Színek: fekete és fehér.

rAZer Gel ANAtomiC bSD-62g

lAdYsPort bSD-67

ArroW bSD-61

ArroW ANAtomiC bSD-60

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Felsőkategóriás nyereg, 130 mm.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű,
rendkívül sűrű Superlight habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.

Női verseny nyereg.
Súlya: 264 gramm.

•

Felsőkategóriás nyereg.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű, rendkívül sűrű Superlight
habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.

•

Felsőkategóriás nyereg.
Még nagyobb kényelem a felhasznált könnyű,
rendkívül sűrű Superlight habnak köszönhetően.
Integrált koptatókkal.
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SlimFix bHG-72
KézMEgtáMASztáS A
tEcHniKáS pályáKHoz

All About
KÉZ MEGTÁMASZTÁS
MEgtáMASztáS, AHol
SzáMít

Első pillantásra talán túlságosan is jónak tűnik a BBB markolat,
kormányvég és kormánybetekerő szalag választéka. Ha azonban valaki
elkötelezett kerékpáros, az pontosan tudja, hogy milyen fontos a kéz
megfelelő megtámasztása, mindegy, hogy az ember montis vagy
országútis. Sőt azt is tudhatja, hogy mennyire fájdalmas tud lenni, ha
az ember keze nincs megfelelően alátámasztva. Annak érdekében,
hogy valamennyi kerékpárosnak, valamennyi felhasználási területre,
valamennyi kéztípusnál megtaláljuk a megfelelő érintkezési pontot,
választékunkat folyamatosan fejlesztjük, javítgatjuk és finomítjuk.
Ebben az évben újdonságnak számít ezen a vonalon a SlimFix markolat,
az ErgoFix “kis testvére”. Az ergonomikus formát kevésbé hangsúlyozva,
ez a markolat a kisebb kezű kerékpárosok számára ideális vagy azoknak,
akik a technikai pályákon nagyobb kontrollt szeretnének a kerékpárjuk
felett. Magenta és világoskék, ezekkel a színekkel a kormánybetekerő
szalag választékunk bővült.

Rengeteg ingázó és hosszú távú kerékpáros kedveli az ErgoFix
markolatot, amit a múlt évben mutattunk be. A nagyobb érintkezési
felület jobban szétteríti a nyomást és enyhíti a diszkomfortot a
kezeken. néhány kerékpáros, különösképpen a montisok szeretik a
technikás pályákat, ők azok, akik olyan markolatot keresnek, aminek jó
a megtámasztása, de viszonylag alacsony a profilja, így aztán nagyobb
kontrollal bírnak minden szituációban.

1

2

3

A záró gyűrűt kijjebb tettük a peremrészre, hogy eséskor is legyen
a kéznek valamennyi védelme ( 1 ). A záróvég dugót a markolat
záró gyűrűjébe integráltuk, hogy egy letisztultabb, áramvonalasabb
formát kapjunk ( 2 ). A 135 mm hosszú markolatrész tapadós Kraton
gumiból készült. Formája, a kéz természetes formájára hasonlít,
tehermentesítve az ulnáris ideget (a kéz fő idege), ha valaki helyesen
fogja a SlimFix-et ( 3 ).
Fekete, piros vagy kék színben kapható, hogy menjen a bringádhoz!

KERESD A ‘SlimFix’-T
A BBBcyclinG.coM-ON
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bHG-75

bHG-77

bHG-76

ERgOFix bHG-71
Az új ErgoFix a meglévő FixSet és intergrip ergonomikus markolatok továbbfejlesztett
változata. Számos visszajelzést kaptuk, hogy kisebb markolatra is szükség lenne,
megőrizve a tenyértámasz funkciót, nem túlságosan eltérve a mostani modellektől.
A kézfej belső oldalán, a hüvelyk- és mutatóujj közötti részen leszűkítettük a
markolatot, mely így a kisebb kezűeknek is kényelmes fogást biztosít úgy, hogy a
nagyobbaknak sem kell kompromisszumot kötnie. A markolat magja Kraton anyagból
épül fel, integrált zselés betétekkel az extra kényelem és tapadás érdekében. A
markolat külső felén beépített mini kapaszkodó jobb irányíthatóságot biztosít.
A markolat csavaros rögzítésével könnyen felszerelhető és megakadályozza a
kormányon való csúszkálást. A kormányvég dugó beépítésre került, így nincsenek
felesleges extra alkatrészek. Elérhető fekete/fekete, fekete/fehér, fekete/kék és
fekete/piros színben. Hossza: 133 mm.

iNTERgRip bHG-75
iNTERgRip bHG-76
iNTERgRip bHG-77
•
•
•
•
•

Ergonomikus kialakítású Kraton markolat,
zselés betéttel a tenyérrészen.
Rendkívül kényelmes az anatómikus formának
és kéz megtámasztásnak köszönhetően.
BHG-75: hossza: 130 mm.
BHG-76: hossza: 93 mm. Speciális változat
markolatváltós kerékpárokhoz.
BHG-77: hossza: 93 mm és 130 mm. Speciális
változat agyváltós kerékpárokhoz.

STiCky bHG-34

FOAmFix bHG-18

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kényelmes, puha, szilikon markolat, rázkódás és vibráció
csökkentő tulajdonságokkal.
A szilikonos felület kiváló tapadást biztosít.
Két kormányvég dugó a csomagban.
nagyon könnyű.
Súlya: 49 gramm.
Hossza: 130 mm.
Színek: fekete, kék, piros és zöld.

csavaros, alumínium gyűrűs rögzítésű markolat.
Szuperkönnyű szivacs anyag.
Rázkódás és vibráció csökkentő tulajdonságokkal.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 130 mm.

bHG-60
bHG-48l

bHG-62

bHG-61

bHG-48m

FixSET bHG-48l
FixSET bHG-48m
•
•
•
•
•

A BHg-42 interFix markolat és a BBE-21 interSticks l
vagy M kormányszarv kombinációja.
teljesen integrált markolat / kormányvég kombináció.
BHG-48l: nagy méretű, 85 mm.
BHG-48M: közepes méretű, 65 mm.
Színek: fekete és fehér.

COmFORTFix bHG-60
COmFORTFix bHG-61
COmFORTFix bHG-62
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomikus kialakítású Kraton markolat.
tökéletes illeszkedés, extra támasz a tenyérnek.
csavaros rögzítése megakadályozza a kormányon való csúszkálást.
Az ErgoSticks S (BBE-15) és M (BBE-16) kormányvéggel ideális
kombinációt alkothat.
Két kormányvég dugó a csomagban.
BHG-60: hossza 135 mm.
BHG-61: hossza: 92 mm. Speciális változat markolatváltós kerékpárokhoz.
BHG-62: hossza: 1 x 135 mm és 1 x 92 mm. Speciális változat agyváltós
kerékpárokhoz.

ligHTFix bHG-19

duAlFix bHG-31

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Könnyen felszerelhető, csavaros, alumínium gyűrűs
rögzítésű markolat.
Szuperkönnyű szivacs anyag, ergonomikus kialakítás.
Rázkódás és vibráció csökkentő tulajdonságokkal.
csavaros rögzítése megakadályozza a kormányon való
csúszkálást.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 130 mm.
Színek: fekete és fehér.

csavaros, alumínium gyűrűs rögzítésű markolat.
puha, dupla tömörségű markolat.
Felületi mintája kiváló tapadást biztosít.
csavaros rögzítése megakadályozza a kormányon való csúszkálást.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 128 mm.
Színek: fekete és fehér.

bHG-16

bHG-23
bHG-16n

lEATHERFix bHG-16
lEATHERFix bHG-16n
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomikus kialakítású Kraton markolat.
Valódi bőr borítás.
tökéletes illeszkedés, extra támasz a tenyérnek.
csavaros rögzítése megakadályozza a kormányon való
csúszkálást.
Az ErgoSticks S és M (BBE-16 és BBE-15) kormányvéggel
ideális kombinációt alkothat.
Két kormányvég dugó a csomagban.
BHG-16: hossza 135 mm.
BHG-16n: hossza 1 x 92 mm és 1 x 135 mm. Speciális
változat agyváltós kerékpárokhoz.

bHG-23G

iNTERFix bHG-42
•
•
•
•
•
•

Kényelmes, ergonomikus kialakítású Kraton
markolat, puha, zselés betéttel a tenyérrészen.
csavaros rögzítése megakadályozza a kormányon
való csúszkálást.
A BBE-21 interticks kormányvéggel ideális
markolat / kormányvég kombinációt alkothat.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 132 mm.
Színek: fekete és fehér.

duAlgRip bHG-06
duAlgRip bHG-07

TWiSTgRip bHG-23
TWiSTgRip bHG-23G

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

puha, dupla tömörségű markolat.
Felületi mintája kiváló tapadást biztosít.
Két kormányvég dugó a csomagban.
BHG-06: hossza 125 mm.
BHG-07: hossza 102 mm.
Színek: fekete/szürke, fekete/fehér, fekete/kék, fekete/piros és fekete/zöld.

•

Kraton gumi markolat a még nagyobb kényelemért.
csúszásmentes felület.
Két kormányvég dugó a csomagban.
BHG-23: hossza 1 x 130 mm és 1 x 100 mm. Speciálisan
agyváltós kerékpárokhoz.
BHG-23G: hossza 100 mm.
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bHG-28

bHG-28G

FOAmWAvE bHG-32
•
•
•

Könnyű, ergonomikus és komfortos puha szivacs markolat rázkódás és
vibráció csökkentő tulajdonságokkal.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 128 mm.

FOAmgRip bHG-28
FOAmgRip bHG-28G
•
•
•
•

Komfortos puha szivacs markolat rázkódás és vibráció csökkentő
tulajdonságokkal.
Két kormányvég dugó a csomagban.
BHG-28: hossza: 135 mm.
BHG-28G: hossza 92 mm. Speciálisan markolatváltós kerékpárokhoz.

ERgOSTiCkS S bbe-16

ERgOSTiCkS m bbe-15

ERgOFiBER bbe-14

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Anatómikus formájú kormányvég.
A kéz természetes vonalát követi.
páratlan tapadási komfort.
Hossza: 100 mm. Súlya: 107 gramm.

Anatómikus formájú kormányvég.
A kéz természetes vonalát követi.
páratlan tapadási komfort.
Hossza: 110 mm. Súlya: 144 gramm.

UD karbon szálas kormányvég.
Anatómikus formája a kéz természetes vonalát követi.
Alumínium bilincs, alumínium csavarokkal.
Hossza: 120 mm. Súlya: 114 gramm.

bHG-26

bHG-26n

ExCluSivE bHG-29
•
•
•
•

Valódi bőr markolat.
400 mm hosszú, kényelmes szivacs markolat rázkódás és vibráció
csökkentő tulajdonságokkal.
tökéletesen illeszkedik a BBB MultiBar trekking kormányhoz.
Két kormányvég dugó a csomagban.

ExCluSivE bHG-26
ExCluSivE bHG-26n
•
•
•
•
•

Kényelmes belső szivacs rázkódás és vibráció
csökkentő tulajdonságokkal.
A kiváló minőségű varrás nem szakad el, még
intenzív használat mellett sem.
Két kormányvég dugó a csomagban.
BHG-26: hossza 128 mm.
BHG-26n: hossza 1 x 92 mm és 1 x 128 mm.
Speciálisan agyváltós kerékpárokhoz.

mulTiFOAm bHG-27

TOuRgRip bHG-22

•

•
•
•
•

•
•
•

Kiváló minőségű habszivacs markolat. tökéletes a
MultiBar (BHB-30) & egyéb trekking kormányokhoz.
Rázkódás és vibráció csökkentő tulajdonságokkal.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 400 mm.

Kraton gumi markolat a kényelemért.
csúszásmentes felület.
Két kormányvég dugó a csomagban.
Hossza: 130 mm.

iNTERSTiCkS m bbe-21m

iNTERSTiCkS l bbe-21l

THREE-d FORgEd bbe-08

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Ergonómikusan a kisebb és átlagos kézmérethez tervezve.
Erős, természetes fogás a tökéletes irányíthatóságért.
Kraton anyagból, puha zselés betétekkel a még nagyobb
kényelemért.
Szinte valamennyi markolattal kombinálható.
tökéletesen integrált szettet alkot a BHg-42 interFix
markolatokkal.
Hossza: 65 mm. Súlya: 88 gramm.
Színek: fekete és fehér.

•
•
•
•

Ergonómikusan a nagyobb kézmérethez tervezve.
Erős, természetes fogás a tökéletes irányíthatóságért.
Kraton anyagból, puha zselés betétekkel a még nagyobb
kényelemért.
Szinte valamennyi markolattal kombinálható.
tökéletesen integrált szettet alkot a BHg-42 interFix
markolatokkal.
Hossza: 85 mm. Súlya: 110 gramm.
Színek: fekete és fehér.

Egy darabból kovácsolt, 3D 6061 t6 alumínium.
nagyon könnyű, ennek ellenére erős és merev.
Hossza: 105 mm. Súlya: 119 gramm.

TRAilmONkEy bbe-01

ligHTSTRAigHT bbe-17

THREE-d bbe-05

•
•

•
•
•
•

•

•

Könnyű 6061 t6 alumínium.
Egy darabból álló bilincs, csavarokkal,
amely stabil rögzítést biztosít.
Hossza: 100 mm. Súlya: 118 gramm.

Egy darabból kovácsolt, 3D 6061 t6 alumínium.
nagyon könnyű, ennek ellenére erős és merev.
Hossza: 95 mm. Súlya: 104 gramm.
Színek: fekete és fehér.

•
•

Egy darabból kovácsolt kormányszarv
a maximális tartósságért.
3D 6061 t6 alumínium.
Hossza: 105 mm. Súlya: 129 gramm.

iNTERSTOp bHG-52

gRipSTOp bHG-51

plug & plAy bbe-50

ClASSiC bbe-07

ligHTCuRvEd bbe-18

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Kormányvég dugó a BBB interFix markolathoz.

csavaros, alumínium kormányvég dugó.
Védi a markolatot és a kormányt az ütődések következményeitől.
illeszkedik a 16 mm-nél nagyobb belső átmérőjű kormányokhoz.

Kiváló minőségű, tartalék kormányvég dugók.
tartósak és könnyűek.
Biztonságosan illeszkednek minden kormányhoz.

•
•
•

Egy darabból kovácsolt 6061 t6 alumínium kormányvég.
Formatervezése elegáns, kissé hajlított, követi a kéz
vonalát.
nagyon merev és erős.
Hossza: 150 mm. Súlya: 144 gramm.
Színek: fekete és ezüst.

Egy darabból kovácsolt, 3D 6061 t6 alumínium.
nagyon könnyű, ennek ellenére erős és merev.
Anatómikus kialakítású, kényelmes fogást biztosít.
Hossza: 150 mm. Súlya: 134 gramm.
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FlExRiBBON gEl
bHt-14

SpEEdRiBBON
bHt-12

gRipRiBBON
bHt-11

RACERiBBON gEl
bHt-05

RACERiBBON CARBON
bHt-04

RACERiBBON
bHt-01

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kiváló minőségű kormánybetekerő szalag, ami erős
és rugalmas poliuretánból készült.
A csúszásmentes gyémántmintázat gondoskodik a
remek tapadásról.
A különleges rázkódáselnyelő mikroszálas anyag
elnyeli a rázkódást és nagyon kényelmes.
A felületet nagyon könnyű tisztítani és tökéletes
valamennyi időjárási körülményhez.
Mindegyik tekercs elég hosszú ahhoz, hogy bármilyen
kormány méretet be lehessen tekerni vele.
A rugalmas, géles anyag még könnyebbé teszi a
kormány betekerését.
Végzáró ragasztócsík és kormányvég dugó a
csomagban.
Színek: fekete, kék, piros, zöld és fehér.

1401
FEKETE

1402
KéK

1408
zölD

1407
FEhéR

1403
PiROS

Mikroszálas kormánybetekerő szalag.
perforált felület a szellőzésért és a rázkódás elnyeléséért.
Mosható, bőrhatású külső.
Vízálló ragasztócsíkkal.
Végzáró ragasztócsík és kormányvég dugó a csomagban.
Színek: fekete, kék, piros, zöld, neon sárga és fehér.

1201
FEKETE

1202
KéK

1203
PiROS

1208
zölD

1205
NEON SáRgA

1207
FEhéR

•
•
•

Rugalmas, EVA szivacs anyagú
kormánybetekerő szalag, egyenetlen felülettel.
A profi kerékpárversenyzők nagy kedvence.
Ragasztócsík & kormányvég dugó a csomagban.
Színek: fekete & fehér.

1101
FEKETE

•
•
•
•
•

1107
FEhéR

Kiváló minőségű szintetikus kormánybetekerő, rázkódást
elnyelő zselével.
Kapható fekete & fehér szintetikus parafa változatban is.
nincsenek gyenge pontjai, kiválóan bírja az intenzív
használatot.
Valamennyi kormánymérethez használható.
Ragasztócsík & kormányvég dugó a csomagban.
Színek: fekete parafa, fehér parafa, fekete, fehér és
sötétpiros.

0501
FEKETE PARAFA

0507
FEhéR PARAFA

0537
FEhéR

0533
SöTéTPiROS

Karbon struktúrájú kormánybetekerő szalag.
Könnyű pU anyag.
Színek: fekete, ezüst, piros, fehér & magas fényű ezüst.

•
•
•
•

0531
FEKETE

0401
FEKETE

0407
FEhéR

Kiváló minőségű szintetikus kormánybetekerő.
Kapható fekete & fehér szintetikus parafa
változatban is.
nincsenek gyenge pontjai, kiválóan bírja az
intenzív használatot.
Valamennyi kormánymérethez használható.
Ragasztócsík & kormányvég dugó a csomagban.
Színek: fekete, kék, piros, sárga, fehér, zöld,
fekete parafa, fehér parafa, világoskék és
magenta.

0101
FEKETE

0102
KéK

0103
PiROS

0107
FEhéR

0116
FEKETE PARAFA

0117
FEhéR PARAFA

0158
zölD

0152
világOSKéK

0154
mAgENTA

0105
SáRgA

SCREWON bHt-96
•
•
•
•
•

csavaros kormányvég dugó kormánybetekerő szalagokhoz.
Biztosan tartja valamennyi szalagot.
Rozsdamentes acél csavarokkal.
2 darab egy szettben.
Színek: fekete & króm.

ENdCApS bHt-90S

ENdCApS bHt-91S

ENdCApS bHt-92S

•

•

•

•
•

Biztosan tartó kormányvég dugó kormánybetekerő
szalagokhoz.
2 darab egy szettben.
Szín: ezüst.

•
•

Biztosan tartó kormányvég dugó kormánybetekerő
szalagokhoz.
2 darab egy szettben.
Szín: fekete.

•
•

Biztosan tartó kormányvég dugó kormánybetekerő
szalagokhoz.
2 darab egy szettben.
Szín: karbon.
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All About
PROBLÉMA MEGOLDÓK
LEGYEN AZ ÜLÉSPOZÍCIÓD
TÖKÉLETESEN BEÁLLÍTVA
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Úgy gondoljuk, hogy széles választékunk néhány darabjának
az a célja, hogy megoldja az emberek kerékpározással
kapcsolatos problémáit. Olyan termékekkel kapcsolatosan,
amelyek egy nagyon speciális dologra keresik a választ,
még mindig csak néhány vállalat próbál megoldást találni
a kerékpár iparban. Különösen igaz ez a test és a kerékpár
közötti érintkezési területre, ahol sokféle ergonómiai
összetevőre vagy különböző méretű és fajtájú dolgokra
van ahhoz szükség, hogy valaki megalkossa a tökéletes
üléspozíciót. Példa lehet erre a BBB Cycling HighFix és
HighSix kormányszára, amelyek többféle pozícióba
állíthatóak, kerékpározhatsz egyenes testtel vagy sportosan
is. Válassz nyolc különböző méretű, 6 különböző szögű
kormányszárunkból! Kombináld ezeket új, szélesebb
MTB kormányainkkal és találj magadnak egy nyerget is,
újrastrukturált nyereg kollekciónkból, így sokkal tovább és
kényelmesebben fogsz kerékpározni, mint bármikor korábban.

ERGOBAR bhb-33

AEROLiGht bhb-58

•
•
•
•
•

•
•

Túlméretes kormány, erős, merev, mégis könnyű.
Magassága: 125 mm.
Kiterjedése: 70 mm.
Súlya: 312 gramm (42 cm).
Méretek: 38, 40, 42 és 44 cm (középponttól középpontig).

•
•
•

AEROBASE bhb-52

AEROFiX bhb-55

•
•

•
•
•

•
•
•

Két darabból álló alumínium időfutam kormány szett.
Egyszerű működésű bilincsekkel 26.0/31.8 mm-es országúti
kormányokhoz.
Puha kartámasz betétekkel.
Állítható a hossza és két pozícióban használható a karrésze.
Súlya: 504 gramm.

ULtRAFORCE bhs-01
Ergonomikus forma

Szélesség:

Átmérő:

Dőlési szög:

•
•
•

Anyaga:

KATEGÓRIA

Időfutam kormányt összekötő rész.
Használható a lámpa, kerékpár komputer, pulzusmérő tartójaként.
Állítható szög, tökéletes illeszkedés.

ROADFORCE ii bhs-07
ROADFORCE ii bhs-08

3D, egy darabból készült kormányszár.
Fekete alapon fekete mintával.
Rozsdamentes acél csavarokkal.

MODELL

Állítható dőlési szög:

Két darabból álló alumínium időfutam kormány szett.
Egyszerű működésű bilincsekkel 26.0/31.8 mm-es
országúti kormányokhoz.
Puha kartámasz betétekkel.
Állítható a hossza és két pozícióban használható a
karrésze.
Súlya: 470 gramm.

•
•

KORMÁNYBEFOGÓ VILLANYAK
ÁTMÉRő (MM)
ÁTMÉRő (MM)

3D, egy darabból készült kormányszár.
Fekete alapon fekete mintával.

DőLÉSI SZÖG
(FOK)

SÚLY
(GRAMM)

KINYÚLÁS (MM):
60
70
80
90

100

110

120

130

BHS-01 ultraForce

Országúti/MTB

31.8

28.6

6

129

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-07 RoadForce II

Országúti

26.0

28.6

6

147

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-08 RoadForce II

Országúti

31.8

28.6

6

162

•

•

•

•

•

•

•

•
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FLAtBAR bhb-08

RiSERBAR bhb-10

•
•
•

•
•
•
•

Ívmagasság: 0 mm.
Visszadőlés: 12º.
Súlya: 302 gramm.

Ívmagasság: 30 mm.
Visszadőlés: 10º.
Felfelé hajlás: 5º.
Súlya: 346 gramm.

UNiFiX bhb-90

MULtiBAR bhb-30
MULtiBAR OS bhb-30os
•
•
•
•

tOPBAR bhb-04
tOPBAR OS bhb-04os

SKYBAR bhb-06
SKYBAR OS bhb-06os

•
•
•

•
•
•

Ívmagasság: 0 mm.
Visszadőlés: 5º.
Súly: 159 gramm (BHB-04) és 181 gramm (BHB-04OS).

MOUNtAiNFORCE bhs-03
•
•
•

MODELL

KATEGÓRIA

•
•

KORMÁNYBEFOGÓ VILLANYAK
ÁTMÉRő (MM)
ÁTMÉRő (MM)

univerzális alumínium kormány bilincs.
Felhasználható a kulacstartó, a táska, stb. rögzítésére a kormányon.
Kapható a következő méretekben: 22.2-25.4 mm & 25.4-31.8 mm.

Ívmagasság: 35 mm.
Visszadőlés: 10º.
Súly: 309 gramm (BHB-06) és 347 gramm (BHB-06OS).

hiGhRiSE bhs-24
hiGhRiSE OS bhs-25

3D, egy darabból készült MTB kormányszár.
Fekete alapon fekete mintával.
Rozsdamentes acél csavarokkal.

•
•
•

Változatos kormányfogású, ergonomikus kormány a maximális
kényelemért.
Tökéletes kombinációt alkot a BHS-28 állítható kormányszárral.
A maximális kényelemért BHG-27 MultiFoam-mal vagy BHG-29
Exclusive betéttel ajánljuk.
Szélessége: 57 cm.
Színek: matt fekete és polírozott ezüst (csak BHB-30).

hiGhSiX bhs-28
hiGhSiX OS bhs-29

hiGhFiX bhs-34
hiGhFiX OS bhs-35

•
•

•
•
•

Állítható dőlésszögű 3D konstrukciójú hibrid kormányszár.
Rozsdamentes acél csavarokkal.

3D, egy darabból készült MTB/Hibrid kormányszár.
Fekete alapon fekete mintával.

DőLÉSI SZÖG
(FOK)

SÚLY
(GRAMM)

KINYÚLÁS (MM):
60
70
80
90

•

•

•

•

100

110

120

130

•

•

•

•

Állítható dőlésszögű 3D konstrukciójú hibrid kormányszár.
28.6 mm kormánycsőre közvetlenül felszerelhető.
Rozsdamentes acél csavarokkal.

MODELL

KATEGÓRIA

KORMÁNYBEFOGÓ
ÁTMÉRő (MM)

VILLANYAK
ÁTMÉRő (MM)

DőLÉSI SZÖG
(FOK)

SÚLY
(GRAMM)

KINYÚLÁS (MM):
80
90
100 110

BHS-28 HighSix

Hibrid

25.4

28.6

+40/-30

264

•

•

BHS-29 HighSix OS

Hibrid

31.8

28.6

+40/-30

264

•

•

120

130

•
•

BHS-03 MountainForce

MTB

25.4

28.6

6

121

BHS-24 HighRise

MTB/hibrid

25.4

28.6

35

162

•

•

•

BHS-34 HighFix

Hibrid

25.4

28.6

+60/-10

283

•

•

•

BHS-25 HighRise OS

MTB/hibrid

31.8

28.6

35

178

•

•

•

BHS-35 HighFix OS

Hibrid

31.8

28.6

+60/-10

285

•

•

•
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Országúti kerékpárokhoz

MTB kerékpárokhoz

2 csavaros, precíz
beállító rendszer

Előrenyúlás:

Hossz:

Anyaga:

Duplacsavaros
beállító rendszer

POStFiX bsp-97

thEStRANGLER bsp-80

thELEVER bsp-81

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Alumínium nyeregcső bilincs.
A nyeregcső bilincs fölé szerelendő.
Megakadályozza a nyeregcső csúszkálását, becsúszását.
Karbon és alumínium nyeregcsövekhez is.
Átmérők: 27.2 mm és 31.6mm.
Súly: 5 gramm (27.2 mm).

Csavaros, 6061 T6 alumínium nyeregcső bilincs.
Alumínium nyeregcsövekhez.
Átmérők: 28.6, 31.8 és 34.9 mm.

6061 T6 alumínium nyeregcső bilincs.
Gyorszáras rendszer.
Alumínium nyeregcsövekhez.
Átmérők: 28.6, 31.8 és 34.9 mm.

CARBONStRANGLER bsp-82

QR FiX bsp-84

ShiFtFiX bsp-90

•
•
•
•

•

•
•
•

Csavaros, 6061 T6 alumínium nyeregcső bilincs.
Karbon és alumínium nyeregcsövekhez is.
Egyenlően osztja el az erőket.
Átmérők: 28.6, 31.8, 34.9 és 35.8 mm.

•
•

6061 T6 alumínium nyeregcső bilincs
alumínium nyeregcsövekhez.
Teljes CNC megmunkált, nyitott formájú,
gyorszáras bilincs.
Átmérők: 28.6, 31.8 és 34.9 mm.

Alumínium rögzítő bilincs első váltóhoz.
A következő vázátmérőkhöz: 31.8 és 34.9 mm.
Súly: 25 gramm (31.8 mm) és 27 gramm (34.9 mm).

tOPPOSt bsp-12

ROADPOSt bsp-11

SKYSCRAPER bsp-20

FRAMEFiX bsp-94

NUMBERFiX bsp-95

AEROFiX bsp-96

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ideális MTB kerékpárokhoz.
Alacsony profilú nyeregcső.
Dupla illesztésű (fekete).
Átmérők: 27.2 mm és 31.6 mm.
Súly: 313 gramm (27.2 mm) és 317 gramm (31.6 mm).

Alacsony profilú, könnyű nyeregcső.
Átmérők: 27.2 és 31.6 mm.
Súly: 235 gramm (27.2 mm) és 275 gramm (31.6 mm).

•

Átmérők: 25.0, 25.4, 25.6, 25.8, 26.0, 26.2, 26.4,
26.6, 26.8, 27.0, 27.2, 28.6, 28.8, 29.0, 29.2, 29.4,
29.6, 29.8, 30.0, 30.2, 30.4, 30.6, 30.8, 30.9, 31.0,
31.2, 31.4, 31.6, 32.0 és 34.9 mm.
Súly: 295 gramm (31.6 mm).

•
•
•

Fék tengelyre szerelhető, alumínium
rajtszámtábla tartó.
Tökéletes megoldás a kábelkötegelők helyett.
Szárnyas csavarok a gyors és könnyű szerelésért.
Súlya: 11 gramm.

Nyeregcsőre szerelhető, alumínium rajtszámtábla tartó.
Tökéletes megoldás a kábelkötegelők helyett.
Önmenetes csavarok a gyors és könnyű szerelésért.
Gumigyűrűkkel könnyen a nyeregcsőre rögzíthető.
Belül gumis védelemmel a jobb tapadásért és a nyeregcső
sérüléseinek megelőzéséért.

Nyeregcsőre szerelhető, alumínium rajtszámtábla tartó.
Speciális kialakítású, aero formájú nyeregcsövekhez.
Tökéletes megoldás a kábelkötegelők helyett.
Önmenetes csavarok a gyors és könnyű szerelésért.
Gumigyűrűkkel könnyen a nyeregcsőre rögzíthető.
Belül gumis védelemmel a jobb tapadásért és a nyeregcső
sérüléseinek megelőzéséért.
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MultIClIP 2.0 bPc-04f
•
•

Fix pedálstopli.
A BBB BPD-09, BPD-09ti pedálokkal és egyéb
rendszerekkel is kompatibilis.

MultIClIP 2.0 bPc-04A
•
•

3 fokos lengőstopli.
A BBB BPD-09, BPD-09ti pedálokkal és
egyéb rendszerekkel is kompatibilis.

ROADClIP bPD-02f
•
•

All About
PEDÁLOK
KöNNyű, MEgFizEtHEtő,
tArtós

Fix pedálstopli.
A BBB BPD-05 roadDynamic és LOOK pedálokkal kompatibilis.

ROADClIP bPD-02A
Megnézted már valaha jól a pedáljainkat? A montisoknak szánt
ForceMount már évek óta a kínálatunk részét képezi és több díjat
is magáénak tudhat. Ezt a modellt kedvezőbb árú változatban is
kínáljuk, ami megfelelő lehet azoknak, akik egy kiválóan működő
pedált keresnek. Ha azonban egy magasabb szintre vágysz, akkor CNC
megmunkált titán tengellyel ajánljuk. Ez nem csupán optikai tuning,
ezzel a súly is jelentősen csökken, felülkerekedve ezzel a konkurencia
sokkal drágább felsőkategóriás pedáljain. A BBB-nek széles a pedál
választéka, vess rá egy pillantást, hidd el, meg leszel lepve!

•
•

4.5 fokos lengőstopli.
A BBB BPD-05 roadDynamic és LOOK pedálokkal kompatibilis.

ROADDYNAMIC bPD-05

SANDGRIP bPD-91

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

tartós és könnyű kompozit anyagú klipsz mechanizmus.
Csúcskategóriás CrMo tengely.
Egyedülálló geometria.
Állítható kioldónyomaték. Mindenki megtalálja a számára legkényelmesebb beállítást.
Egy pár piros, lengő pedálstopli a csomagban.
súlya: 322 gramm.

Formára vágott csiszolópapír.
Megakadályozza a stoplik elmozdulását a cipő talpán.
ideális karbon talpú cipőkhöz.
Kompatibilis a BBB országúti pedálstoplijaival és egyéb
rendszerekkel is.
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VOORDELIGE
KEUS

FORCEMOuNt tI bPD-13

FORCEMOuNt bPD-14

DuAlRIDE bPD-22

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

sPD kompatibilis MtB pedál.
CNC-megmunkált titán tengely.
Nyitott kialakítás a könnyű sáreltávolítás érdekében.
gyors be és ki kattanó mechanizmus.
Megerősített rozsdamentes acél test.
zárt csapágy a hajtókarhoz való csatlakozásnál,
golyós csapágy a külső részen.
Állítható kioldóval.
sPD kompatibilis BBB Click & go pedálstopli a
csomagban.
A kerékpáros maximális súlya 85 kg lehet.
súlya: 244 gramm.

•
•
•

sPD kompatibilis MtB pedál.
Nyitott kialakítás a könnyű sáreltávolítás érdekében.
Megerősített rozsdamentes acél test.
CNC-megmunkált CrMo tengely.
zárt csapágy a hajtókarhoz való csatlakozásnál,
golyós csapágy a külső részen.
Állítható kioldóval.
sPD kompatibilis BBB Click & go pedálstopli a
csomagban.
súlya: 294 gramm.

•
•
•
•

Alumínium kétfunkciós pedál, az egyik
oldala sPD kompatibilis, a másik oldalon
4 csúszásmentes csappal a normál cipős
használathoz.
Állítható kioldó.
Erős CrMo tengely & karbantartást nem igénylő,
zárt csapágyazás.
sPD kompatibilis BBB Click & go pedálstopli a
csomagban.
súlya: 378 gramm.

DuAlChOICE bPD-23

MOuNtAINhIGh bPD-32

lOWRIDE bPD-34

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kétfunkciós pedál, az egyik oldala sPD kompatibilis, a
másik oldalon 4 csúszásmentes csappal a normál cipős
használathoz.
gyors be és ki kattanó mechanizmus.
Állítható kioldónyomaték.
Erős CrMo tengely.
Karbantartást nem igénylő, zárt csapágyazás.
sPD kompatibilis BBB Click & go pedálstopli a
csomagban.
súlya: 342 gramm.

•
•
•

Nagy teherbírású konstrukció, amely
megfelel a freeride kemény kihívásainak.
időtálló alumínium test CrMo tengellyel.
Cserélhető, csúszásgátló csapok.
súlya: 592 gramm.

•
•

ClASSICRIDE bPD-17

MOuNt & GO bPD-15

BIGFEEt bPD-16

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Modern változata a klasszikus alumínium pedálnak.
Nagyon erős CrMo tengely.
Karbantartást nem igénylő, zárt csapágyazás.
A pedálon található fogazott felület biztosan tartja a cipőt.
Eltávolítható dupla fényvisszaverő csíkok a jobb
láthatóságért.
Kompatibilis a BPD-30 Bike & tight pedálklipsz szíjjal.

COMFORtRIDER bPD-29

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Nagy szilárdságú, hidegen kovácsolt alumínium test.
Erős kompozit házú trekking pedál.
Dupla fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért.
Nagyon erős CrMo tengely.
Csúszásgátló gumi borítás a pedál mindkét oldalán.
zárt csapágyazás.

Nagy szilárdságú alumínium test.
Erős kompozit ház.
Dupla fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért.
Nagyon erős CrMo tengely.
Csúszásgátló Kraton gumi borítás a pedál mindkét oldalán.

EASYtREK II bPD-41

EASYtREK bPD-26

NOSEtIGht bPD-95

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Egy darabból álló kompozit pedál.
Csúszásgátló gumi borítás a pedál mindkét oldalán.
Dupla fényvisszaverő csíkok.
Nagyon erős CrMo tengely.

Pánt nélküli pedálklipsz.
Kompatibilis a következő pedálokkal:
Mount & go (BPD-15), BigFeet (BPD-16) és
Classicride (BPD-17).

BIKE & tIGht
bPD-30
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Kompatibilis valamennyi sPD cipővel és pedállal.
Erős és könnyű CrMo, a hosszú élettartamért.
Lengés: 4 fok.
Könnyű a be- és kilépés.
Edzett acél csavarok a csomagban.

Nagy szilárdságú, egy darabból álló kompozit pedál.
Dupla fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért.
Nagyon erős CrMo tengely.
Csúszásgátló gumi borítás a pedál mindkét oldalán.

FEEttIGht
bPD-96
•
•

•
•

•
•

Extra erős és tartós alumínium pedál.
Csúszásgátló gumi borítás a pedál mindkét
oldalán.
Nagyon erős CrMo tengely.
Dupla fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért.

Nagy teherbírású freeride pedál.
Erős, egy darabból álló alumínium test.
Karbantartást nem igénylő, CNC
megmunkált CrMo tengely DU perselyes
csapágyazással.
Cserélhető, csúszásgátló csapok.
súlya: 552 gramm.

ClICK & GO bPD-01

•
•

•
•

EASYRIDER II bPD-24

FEEtRESt bPD-90
Adapter, sPD kompatibilis pedálokhoz, ami lehetővé teszi,
hogy normál cipővel is lehessen kerékpározni.
Dupla fényvisszaverő csíkok a biztonság érdekében.
Könnyű fel- és leszerelni.

•
•

Nagy szilárdságú, hidegen kovácsolt alumínium test és C3 ház.
Extra erős, minimális súlyú.
Nagyon erős CrMo tengely.
A pedálon található fogazott felület biztosan tartja a cipőt
esős időben is.
Dupla fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért.
Kompatibilis a BPD-30 Bike & tight pedálklipsz szíjjal.

COMFORtlIGht II bPD-28

tRAIlRIDE bPD-35
Egy darabból álló kompozit test, csúszásgátló csapokkal.
Karbantartást nem igénylő, CNC megmunkált CrMo tengely
DU perselyes csapágyazással.
Dupla fényvisszaverős betétek a még jobb láthatóságért.
súlya: 290 gramm.

•
•

Nagy szilárdságú, hidegen kovácsolt alumínium test és ház
a hosszú élettartamért és az alacsony súlyért.
Nagyon erős CrMo tengely.
A pedálon található fogazott felület biztosan tartja a cipőt
esős időben is.
Dupla fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért.
Kompatibilis a BPD-30 Bike & tight pedálklipsz szíjjal.

Pedálklipsz.
Kompatibilis a következő pedálokkal:
Mount & go (BPD-15), BigFeet (BPD16) és Classicride (BPD-17).
Méretek: M és L.

•
•

ipari erősségű nejlon pánt.
Extra tartós.
remekül bírja a gyakori használat
okozta terhelést.
Kiváló minőségű, strapabíró csatt.
Biztonsági zár mechanizmus.
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KERÉKPÁR TöMlőK

RIMtAPE bti-91

RIMtAPE bti-92

BIKETUBE – ORSZÁGÚTI

•
•
•
•
•
•

•

Az országúti tömlők Presta (francia)
szeleppel kaphatóak.
superLite változatban szuperkönnyű butil
összetevővel (Bti -72).

Magas nyomású tömlővédő szalag.
Erős nejlon anyagból.
Elasztikus, tökéletesen illeszkedik az abroncsra.
Kivágott szelep lyukkal.
2 darabos szett.
Mérete: 700C x 16 mm (16 - 622).

•
•
•
•
•

Magas nyomású tömlővédő szalag 29” MtB és 28”
trekking kerékpárokhoz.
Erős nejlon anyagból.
Elasztikus, tökéletesen illeszkedik az abroncsra.
Kivágott szelep lyukkal.
2 darabos szett.
Méretek: 28” x 18 mm (18 - 622), 28” x 22 mm (22 - 622) és
28” x 25 mm (25 - 622).

KEréK
MérEt

BBB
CODE

FV 33

12½

Bti-01

•

•

•

16

Bti-11

•

•

•

18

Bti-18

•

20

Bti-20

•

Bti-21

•

•

Bti-22

•

•

24

26

BIKETUBE – MTB
RIMtAPE bti-93

RIMtAPE bti-94

•

•

•
•
•
•
•

Magas nyomású tömlővédő szalag 26” MtB
kerékpárokhoz.
Erős nejlon anyagból.
Elasztikus, tökéletesen illeszkedik az abroncsra.
Kivágott szelep lyukkal.
2 darabos szett.
Méretek: 26” x 18 mm (18 - 559).

•
•
•
•
•

Magas nyomású tömlővédő szalag 27.5” MtB
kerékpárokhoz.
Erős nejlon anyagból.
Elasztikus, tökéletesen illeszkedik az abroncsra.
Kivágott szelep lyukkal.
2 darabos szett.
Méretek: 27.5” x 22 mm (22 - 584) és 27.5” x 25
mm (18 - 584).

Presta (francia) és schrader (autó)
szelepekkel kaphatóak az MtB tömlők.
superLite változatban, szuperkönnyű
butil gumi összetevővel (Bti-67 , Bti-69
és Bti-89s).

27.5

•

Bti-40

•

BIKETUBE – TREKKING

•
•
•
•

•
•
•
•
•

schrader (autó) és Dunlop szeleppel
kaphatóak a trekking tömlők.

Magas nyomású tömlővédő szalag.
10 méteres tekercsben.
Elegendő 4 kerékhez.
Méretek: 16 mm (országúti) és 18, 22 és 25 mm (trekking
& MtB).

Magas nyomású tömlővédő szalag.
2 méteres tekercsben.
Elegendő 1 kerékhez.
2 tekercs egy szettben.
Méretek: 16 mm (országúti) és 18, 22 és
25 mm (trekking & MtB).

AV 33

AV 40

DV 31

DV 60
BV

EtrtO

iNCH (“)

•

47/62 - 203

12½ x 1.75 /2.25

47/57 - 305

16 x 1.75/2.125

47/57 - 355

18 x 1.75/2.125

23-451

20 x 1

•

47/57 - 406

20 x 1.75/2.125

•

32/37 - 438/451

20 x 1 3/8

23-540

24 x 1

47/57 - 507

24 x 1.9/2.125

•

BIKETUBE – GYEREK / EGYÉB

•
•
•

•
•
•
•
•

Kerékpár belsők 12,5”-24” méretű
abroncsokra Presta (francia), schrader
(autó) és Dunlop szelepekkel. Hajlított
szelepű változatban is kapható a könnyebb
hozzáférés végett (DV 60 BV).

tULAjDONsÁgOK

VAlVEEXtEND bti-99

DV 40

•

•

•

47/57 - 507

24 x 1.9/2.125

Bti-42

•

•

•

32/40 - 540/541

24 x 1 3/8

Bti-60

•

18/25-571

26 x 1

Bti-61

•

32 - 559

26 x 1.25

Bti-62

•

Bti-63

•

Bti-64

•

•

40/47 - 559/584

26 x 1.5/1.75

•

•

47/57 - 559/584

26 x 1.9/2.125

•

•

•

57 - 559/584

26 x 2.1/2.25

Bti-65

•

•

•

32/40 - 584/590

26 x 1 3/8

Bti-66

•

56/58 - 559

26 x 2.30/2.40

•

•

•

•

MM

650 x 18/25C

Bti-67

•

40/47 - 559/584

26 x 1.5/1.75

Bti-67

•

47/57 - 559/584

26 x 1.9/2.125

Bti-67

•

57-559/584

26 x 2.125/2.25

•

52/58-584

27.5*2,10/2.35

•

52/58-584

27.5*2,10/2.35

18/25 - 622/630

28 x 1 1/16

700 x 18/25C

18/25 - 622/630

28 x 1 1/16

700 x 18/25C

28/32-622/630

28 x 1 1/4 - 1 1/8

700 x 28/32C

Bti-68

•

Bti-71

•

•

•
•

•

•

•

•

Bti-81

•

•

•

•

28/32 - 622/630

28 x 1 1/4 - 1 1/8

700 x 28/32C

Bti-82

•

•

•

•

35/44 - 622/630

28 x 1 3/8

700 x 35/43C

•

•

40-635

28 x 1 1/2

•

47/50 – 622

28 x 1.75/1.95

50/56 -622

29 x 1.9/2.3

50/56 -622

29 x 1.9/2.3

Bti-84

VAlVEEXtENDER bti-97

Alumínium szelephosszabbító.
Eltávolítható szeleptűjű belső tömlőkhöz.
ideális magas profilú karbon abroncsokhoz.
2 darabos szett és szerszám egyben.
Méretek: 50 és 80 mm.

FV
48 r

Bti-83

29

Alumínium szelephosszabbító.
ideális magas profilú karbon abroncsokhoz.
Hossza: 50 mm.

FV 33 r

•

Bti-73

RIMtAPE bti-98

FV 80

Bti-41

Bti-72

RIMtAPE bti-95

FV 60

•

Bti-39

Bti-69
28

FV 48

Bti-89

•

Bti-89s

•

Presta vagy francia szelep (FV )
Kapható 33mm, 48mm, 60mm
és 80mm-es hosszban.
r - Eltávolítható szelep,
hosszabbítóval használható.

•

Schrader vagy autó
szelep (aV)
Kapható 33mm és
40mm-es hosszban.

Dunlop valves (DV)
Kapható 31mm és
40mm-es hosszban.
BV - hajlított szelep.

superLite belső tömlők, könnyű butil
összetevővel (Bti-67, Bti-69, Bti-72
és Bti-89s). Kapható: eltávolítható
szeleppel, szelephosszabbítókhoz
(FV 33r és FV 48r).
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techstop
bbs-22hp

techstop
bbs-22chp

•

•

•
•

FÉKPOFÁK
NEm olyAN VárATlAN,
miNT mikor lEErEszTik
A horGoNyT, dE
lEGAláBB olyAN
hATékoNy

A BBB elképesztő fékpofa választéka tovább növekedett az elmúlt
évekhez képest. Ez annak az eredménye, hogy óriási energiát fektettünk
bele, hogy megtaláljuk a megfelelő összetételt a fékpofáinkhoz.
Fantasztikus, mennyi kerékpáros, csapat és felni gyártó ismeri fel,
milyen kiválóan teljesítenek keverékeink napról napra. Amikor az egyik
legkönnyebb felnit gyártó elismert német cégtől kapunk megrendelést,
tudjuk, hogy jó irányba tartunk!

•

•

Valamennyien áradoznak a kiváló fékhatásról, ami még magas
hőmérsékleten sem csökken és a fékcsikorgás elmaradásáról.
Téged is szívesen látunk, ha kedved támad kipróbálni fékpofáinkat!

nagy teljesítményű összetétel

Hármas felületű összetétel

speciális összetétel karbon abroncsokhoz.
A parafa és a gumi ideális keveréke. Gumi a
maximális fékhatásért, parafa a túlmelegedés
megakadályozása végett. hosszú élettartam.

száraz és nedves időjárási körülmények között
is jól használható, 30%-kal jobb fékhatást
tesz lehetővé. A hP fékbetétek ellenállnak a
magas hőmérsékletnek és alig kopnak. Profi
versenyzők fejlesztése.

Ezek a fékbetétek három extra fékezési sajátossággal
bírnak. 1: erőteljes fékhatás mellett minimális
kopás. 2: megakadályozza a sár és szennyeződés
megtapadását a fékbetéten. 3: csikorgásmentes.
A Tristop fékbetétek elérhetők kék hP változatban,
három színű normál összetételben, piros színben a
kerámia felnikhez és hagyományos fekete színben.

ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

A BBB a következő csapatok hivatalos kerékpáros fékpofa szállítója 2014-ben: Wanty-Groupe Gobert és Synergy Baku.

kompatibilis a legtöbb shimano /
srAm fékrendszerrel.
könnyű, nyitott fékpofa.
hármas felületű összetétel.
három színű design.

•
•

Campagnolo fékrendszerekkel
kompatibilis.
három színű külső.
hármas felületű összetétel.

Team Wanty-Groupe
Gobert, 2014

Karbon összetétel

GROUPE
GOBERT

•

techstop
bbs-22ct

roadstop
bbs-02

roadstop
bbs-02c

•

•

•
•

PRO CYCLING TEAM

•

Cserélhető betétes fékpofa szett,
Campagnolo fékrendszerekkel
kompatibilis.
hP (nagy teljesítményű) fékbetétek
(betét: BBs-26ChP): 30% -kal
jobb fékhatás száraz és nedves
körülmények között is.
hármas felületű összetétel.

techstop
bbs-22t
•
•
•

All About

Cserélhető betétes fékpofa szett,
kompatibilis a legtöbb shimano /
srAm fékrendszerrel.
hP (nagy teljesítményű) fékbetétek
(betét: BBs-26hP): 30% -kal
jobb fékhatás száraz és nedves
körülmények között is.
hármas felületű összetétel.

shimano / srAm
fékrendszerekkel kompatibilis.
Cserélhető betétes.
speciális összetétel az
optimális tapadásért és a
minimális kopásért.

•
•

Campagnolo fékrendszerekkel
kompatibilis.
Cserélhető betétes.
speciális összetétel az
optimális tapadásért és a
minimális kopásért.

roadstop
deLUXe bbs-01d

roadstop
deLUXe bbs-01dA

•

•

•
•

kétfunkciós fékbetét,
kiváló teljesítmény minden
körülmények között.
optimális vízeltávolítás a
speciális vízelvezető rendszernek
köszönhetően. Csikorgásmentes.
speciális összetétel az optimális
tapadásért és a minimális
kopásért.

•
•
•

állítható szög az optimális
illeszkedésért.
kétfunkciós fékbetét,
kiváló teljesítmény minden
körülmények között.
optimális vízeltávolítás a
speciális vízelvezető rendszernek
köszönhetően. Csikorgásmentes.
speciális összetétel az optimális
tapadásért és a minimális
kopásért.
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carBstop bbs-25

carBstop bbs-25c

•

•

•
•
•
•

kompatibilis:BBB Crossstop (BBs-11T), BBB
Techstop (BBs-22hP/22T), shimano 105,
Ultegra és dura-Ace és srAm modellekkel.
Nagy teljesítményű fékbetét karbon szálas
abroncsokhoz.
speciális összetétel a kiváló fékhatásért és a
hosszú élettartamért .
Nem melegszik túl, ezáltal jobb a
teljesítménye extrém körülmények között is.
Nem hagy szénport a fékezendő felületen.

•
•
•
•

kompatibilis: BBB Techstop (BBs22ChP/22CT), Campagnolo record, Chorus,
Centaur, Veloce modellekkel .
Nagy teljesítményű fékbetét karbon szálas
abroncsokhoz.
speciális összetétel a kiváló fékhatásért és a
hosszú élettartamért .
Nem melegszik túl, ezáltal jobb a
teljesítménye extrém körülmények között is.
Nem hagy szénport a fékezendő felületen.

techstop bbs-26hp

techstop bbs-26chp

•

•

•
•
•
•

kompatibilis:BBB Crossstop (BBs-11T),
BBB Techstop (BBs-22hP/22T), shimano
105, Ultegra és dura-Ace és srAm
modellekkel.
Nagy teljesítményű fékbetét.
30% -kal jobb fékhatás száraz és nedves
körülmények között is.
Ellenáll a magasabb hőmérsékletnek is.
hármas felületű összetétel.

•
•
•
•

kompatibilis: BBB Techstop (BBs22ChP/22CT), Campagnolo record,
Chorus, Centaur, Veloce modellekkel .
Nagy teljesítményű fékbetét.
30% -kal jobb fékhatás száraz és nedves
körülmények között is.
Ellenáll a magasabb hőmérsékletnek is.
hármas felületű összetétel.

tristop bbs-14hp

tristop bbs-14t

•

•
•
•
•

•
•

techstop bbs-23ct

•

•

•
•

kompatibilis: BBB Crossstop (BBs-11T), BBB
Techstop (BBs-22hP/22T), shimano 105,
Ultegra és dura-Ace és srAm modellekkel.
hármas felületű összetétel.
három színű külső.

•
•

tristop bbs-16t

•

•
•

techstop bbs-23c

•

•

•

•

Cserélhető betétes fékpofa, speciális
összetétel az optimális tapadásért
és a minimális kopásért.
shimano V-fékekkel kompatibilis.

•

tristop bbs-16

Veestop bbs-04

•
•

•

shimano V-fékekkel kompatibilis.
hármas felületű összetétellel
rendelkező fékpofa.

•

kompatibilis BBB Techstop (BBs22ChP/22CT), Campagnolo record,
Chorus, Centaur és Veloce modellekkel.
hármas felületű összetétel.

hYdrostop bbs-09
•
•

roadstop bbs-03A

roadstop bbs-03b

roadstop bbs-03c

•

•

•

kompatibilis: BBB roadstop (BBs-02), BBB Crossstop
(BBs-11T), shimano 105, Ultegra és dura-ace és srAm
modellekkel.

kompatibilis: Campagnolo record, Chorus és Athena
1999-től, Campagnolo daytona 2000 modellekkel.

shimano V-fékekkel kompatibilis.
hármas felületű összetétellel
rendelkező fékpofa.
három színű külső.

kompatibilis: BBB Techstop (BBs22ChP/22CT), Campagnolo record,
Chorus, Centaur és Veloce modellekkel.
hármas felületű összetétel.
három színű külső.

techstop bbs-23
kompatibilis: BBB Crossstop (BBs-11T), BBB
Techstop (BBs-22hP/22T), shimano 105,
Ultegra és dura-Ace és srAm modellekkel.
hármas felületű összetétel.

Cserélhető betétes fékpofa szett.
három színű külső.
hármas felületű összetétel.
shimano V-fékekkel kompatibilis.

Veestop bbs-05

•

techstop bbs-23t

Cserélhető betétes fékpofa szett,
shimano V-fékekkel kompatibilis.
hP (nagy teljesítményű) fékbetétek:
30% -kal jobb fékhatás száraz és
nedves körülmények között is.
hármas felületű összetétel.

kompatibilis: BBB roadstop (BBs-02C), Campagnolo
record, Chorus, Centaur és Veloce modellekkel.

magura hidraulikus fékekkel kompatibilis.
speciális összetétel az optimális tapadásért
és a minimális kopásért.

speciális összetétel az optimális
tapadásért és a minimális kopásért.
shimano V-fékekkel kompatibilis.
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tristop
bbs-15hp

caNtistop
deLUXe bbs-18t

•

•
•
•

•
•
•

Cserélhető betét a BBB Tristop
(BBs-14hP/14T) fékpofához.
hP (nagy teljesítményű) fékbetétek:
30% -kal jobb fékhatás bármilyen
körülmények között.
száraz és nedves időjárási
körülmények között is jól
használható.
hármas felületű összetétel.

Csavaros fékpofa szett.
három színű külső.
hármas felületű összetétel.

tristop
bbs-15t

caNtistop
deLUXe bbs-18

•

•
•

•
•

Cserélhető betét a BBB Tristop
(BBs-14hP/14T) fékpofához.
három színű külső.
hármas felületű összetétel.

Csavaros fékpofa szett.
hármas felületű összetétel.

tristop
bbs-15

crossstop
bbs-11t

•

•
•

•

Cserélhető betét a BBB Tristop
(BBs-14hP/14T) fékpofához.
hármas felületű összetétel.

•
•

Cserélhető betétes fékpofa.
kifejezetten cyclo-cross
felhasználásra tervezve.
kiváló fékteljesítmény minden
időjárási körülmények között.
három színű külső.

Veestop
bbs-06

caNtistop
bbs-07

•

•

•

Cserélhető betét a BBB Veestop
(BBs-05) fékpofához.
speciális összetétel az optimális
tapadásért és a minimális
kopásért.

•
•

•
•

TÁRCSAFÉK BETÉTEK
kész Az AzoNNAli
BEVETésrE

speciális összetétel az optimális
tapadásért és a minimális kopásért.
különleges formájának köszönhetően
könnyedén eltávolítja a vizet és a sarat.
mérete: 72 mm.

caNtistop
bbs-08
•

All About

speciális összetétel az optimális
tapadásért és a minimális kopásért.
különleges formájának köszönhetően
könnyedén eltávolítja a vizet és a sarat.
mérete: 65 mm.

évről évre folyamatosan fejlesztjük és teszteljük tárcsafék
betéteinket. mindezt azért, hogy megalkossuk a legjobb összetételt
a tökéletes tárcsafék karakterisztikáért. díjnyertes tesztek és boldog
csapattagok bizonyítják, hogy megvalósítottuk, amit elterveztünk.
Valamennyi BBB tárcsafék betét egy speciális eljáráson megy
keresztül. A fékező felületek ezután már edzettekké válnak. mindez
növeli az élettartamot és a fékerőt. A discstop-ok így készek
az azonnali használatra. szettben kaphatók és tartalmazzák a
szükséges rugókat is.

szerves összetétel

szinterezett összetétel

Kompatibilitás

A kék színű BBB discstop fékbetétekre egy
szerves összetételű fékező felület a jellemző.
Ezek a fékbetétek alacsonyabb hőmérsékleten
nyújtanak optimális teljesítményt, ezért inkább a
cross-country típusú kerékpárokhoz alkalmasak.

A metálos külsejű BBB discstop fékbetétekre
egy szinterezett fékező felület a jellemző. Ezek
a fékbetétek magas hőmérsékleten fejtik ki a
legjobb fékhatást, ezért ideálisak downhill vagy
freeride felhasználásra.

A BBB gyakorlatilag a piacon ma megtalálható
valamennyi fékrendszerhez kínál fékbetéteket.
A csomagoláson is megtalálható színkódok
is mutatják, hogy a fékbetét milyen
fékrendszerekkel kompatibilis.

SHiMano
aViD/SraM
ForMula
HayeS

MaGura
Hope
TekTro
GianT

discstop bbs-50

discstop bbs-50s

discstop bbs-51

•

•
•

•

kompatibilis: shimano deore
XT m755, Grimeca system 8,
hope mono m4, hope Tech m4
és The Cleg.

szinterezett.
kompatibilis: shimano deore
XT m755, Grimeca system 8,
hope mono m4, hope Tech m4
és The Cleg.

kompatibilis: shimano
deore m555 és Nexave C901
hidraulikus.

discstop
bbs-52 | bbs-53
•

kompatibilis: shimano deore
m575, m525, m515, m495,
m486, m485, m475, m466,
m465, m447, m446, m445,
m416, m415, m395 és m375,
Nexave C501 és C601, rsT
d-power, Tektro Aquila, draco,
Auriga, Gemini, orion, dorado
és hdC, TrP hylex, hyrd és
spyre és Giant mPh root.

discstop bbs-52s
•
•

szinterezett.
kompatibilis: shimano deore
m575, m525, m515, m495,
m486, m485, m475, m466,
m465, m447, m446, m445,
m416, m415, m395 és m375,
Nexave C501 és C601, rsT
d-power, Tektro Aquila, draco,
Auriga, Gemini, orion, dorado
és hdC, TrP hylex, hyrd és
spyre és Giant mPh root.

FORMulA komPATiBilisEk

tárCsaF ék Betétek 1 4 7

ShiMAnO komPATiBilisEk

1 4 6 tárCsa Fék B etétek

discstop bbs-65

discstop bbs-65s

discstop bbs-66

discstop bbs-66s

discstop bbs-67

•

•
•

•

•
•

•

kompatibilis: Formula B4,
racing XC/Extreme Fr/dh/
B4 Team/ Pro/Pl és Grimeca
system 13.

szinterezett.
kompatibilis: Formula B4,
racing XC/Extreme Fr/dh/
B4 Team/Pro/Pl és Grimeca
system 13.

kompatibilis: Formula oro.

szinterezett.
kompatibilis: Formula oro.

kompatibilis: Formula mega,
The one, C1, r1, rr1, rX, ro
és T1.

discstop bbs-54

discstop bbs-54s

discstop bbs-55

discstop bbs-55s

discstop bbs-56

discstop bbs-67s

discstop bbs-45

discstop bbs-45s

discstop bbs-48

discstop bbs-49s

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

kompatibilis: shimano saint
m810, saint m820 és zee
m640 és Tektro Quadiem és
Quadiem sl.

szinterezett.
kompatibilis: shimano saint
m810, saint m820 és zee
m640 és Tektro Quadiem és
Quadiem sl.

discstop bbs-56s

discstop bbs-38

discstop bbs-39

discstop bbs-39s

•
•

•

•

•
•

szinterezett.
kompatibilis: shimano XTr
m985, XT m785, slX m675,
slX m666, deore m615, FsA
k-Force dB-XC-9000 és FsA
Afterburner dB-XC-9150.

kompatibilis: srAm országúti
rEd hidraulikus tárcsafék.

kompatibilis: Avid-srAm
Xo Trail.

szinterezett.
kompatibilis: Avid-srAm
Xo Trail.

kompatibilis: shimano XTr
m985, XT m785, slX m675,
slX m666, deore m615, FsA
k-Force dB-XC-9000 és FsA
Afterburner dB-XC-9150.

discstop
bbs-42 | bbs-41
•

kompatibilis: Avid mechanikus
2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy
7, Juicy 5, Juicy 3, Ultimate és
Promax dsk-950.

hAyES komPATiBilisEk

szinterezett.
kompatibilis: shimano XTr
m975, m966,m965, XTm775,
m765, slX m665, lX m585,
deore m535, saint m800 és
hone m601 és Tektro dash
és Parabox.

Avid/SRAM komPATiBilisEk

kompatibilis: shimano XTr
m975, m966,m965, XTm775,
m765, slX m665, lX m585,
deore m535, saint m800 és
hone m601 és Tektro dash
és Parabox.

szinterezett.
kompatibilis: Formula mega,
The one, C1, r1, rr1, rX, ro
és T1.

kompatibilis: hayes hFX-mag
és hFX-9-series hidraulikus,
Promax hidraulikus és Promax
mechanikus mX1.

szinterezett.
kompatibilis: hayes hFX-mag
és hFX-9-széria hidraulikus és
Promax hidraulikus.

kompatibilis: hayes solE
hidraulikus, mX2, mX3, mX4,
GX2 és sole mechanikus.

szinterezett.
kompatibilis: hayes El Camino.

discstop bbs-491

discstop bbs-491s

discstop bbs-492

discstop bbs-493

discstop bbs-493s

•

•
•

•

•

•
•

kompatibilis: hayes stroker
Carbon, stroker Trail és
stroker Gram.

szinterezett.
kompatibilis: hayes stroker
Carbon, stroker Trail és
stroker Gram.

kompatibilis: hayes stroker
ryde és dyno.

kompatibilis: hayes stroker
Ace.

szinterezett.
kompatibilis: hayes stroker
Ace.

discstop bbs-42s

discstop bbs-43

discstop bbs-44

discstop bbs-44s

discstop bbs-441

discstop bbs-494

discstop bbs-494s

discstop bbs-30

discstop bbs-31

discstop bbs-32

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

kompatibilis: Avid ball
bearing 5.

kompatibilis: Avid Code (2008 2010), Code 5 és Code 7.

szinterezett.
kompatibilis: Avid Code (2008 2010), Code 5 és Code 7.

discstop bbs-441s

discstop bbs-442

discstop bbs-442s

discstop bbs-443

•
•

•

•
•

•

szinterezett.
kompatibilis: Avid Elixir, srAm
XX és srAm Xo széria.

kompatibilis: Avid Code
(2011 - 2014) és Code r.

szinterezett.
kompatibilis: Avid Code (2011 2014) és Code r.

kompatibilis: Avid dB1/dB3.

kompatibilis: Avid Elixir, srAm
XX és srAm Xo széria.

MAGuRA komPATiBilisEk

szinterezett.
kompatibilis: Avid mechanikus
2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy
7, Juicy 5, Juicy 3, Ultimate és
Promax dsk-950.

kompatibilis: hayes Prime.

szinterezett.
kompatibilis: hayes Prime.

kompatibilis: magura louise
1999 - 2001 és Clara 2000.

kompatibilis: magura Clara
2001/2002, louise Fr és louise
2002 - 2006.

szinterezett.
kompatibilis: magura
Gustav m.

discstop bbs-33

discstop bbs-34

discstop bbs-35

discstop bbs-36

discstop bbs-36s

•

•

•

•

•
•

kompatibilis: magura Julie
2001 - 2008.

kompatibilis: magura marta
és marta sl 2008-ig.

kompatibilis: magura louise
széria 2007/2008, Julie hP 2009
és marta széria 2009.

kompatibilis: magura mT2,
mT4, mT6 és mT8.

szinterezett.
kompatibilis: magura mT2,
mT4, mT6 és mT8.
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discstop bbs-50

discstop bbs-50s

discstop bbs-57

discstop bbs-58

discstop bbs-59

•

•
•

•

•

•

kompatibilis: hope V4.

kompatibilis: hope Tech X2 /
mini X2 és Tech V2.

kompatibilis: hope
moto V2.

•
•
•
•
•

discstop bbs-60

discstop bbs-61

discstop bbs-62

discstop bbs-63

discstop bbs-64A

•

•

•

•

•

kompatibilis: hope C2 és o2 és
Giant mPh.

kompatibilis: hope mini.

discstop bbs-64b

discstop bbs-64c

•

•

kompatibilis: hope
mono 6/6ti.

kompatibilis: hope
mono trail.

kompatibilis: hope
XC4 4-piston.

discstop
bbs-52 | bbs-53
•

kompatibilis: shimano deore
m575, m525, m515, m495,
m486, m485, m475, m466,
m465, m447, m446, m445,
m416, m415, m395 és m375,
Nexave C501 és C601, rsT
d-power, Tektro Aquila, draco,
Auriga, Gemini, orion, dorado
és hdC, TrP hylex, hyrd és
spyre és Giant mPh root.

discstop bbs-76

discstop bbs-77

discstop bbs-78

•

•

•

kompatibilis: Tektro ioX, lyrA
és Novela > 2010.

kompatibilis: Tektro Volans,
Auriga E-sUB, Auriga sUB,
Auriga TWiN és suntour dB8.

discstop bbs-60

discstop bbs-70

•

•

kompatibilis: hope C2 és o2
és Giant mPh.

kompatibilis: Giant mPh
2001-2005.

LightBLock bqr-11

kompatibilis: Tektro dorado
hd-E710.

kompatibilis: hope
m4, E4 és dh4.

discstop bbs-75

•
•

•

szinterezett.
kompatibilis: shimano deore
m575, m525, m515, m495,
m486, m485, m475, m466,
m465, m447, m446, m445,
m416, m415, m395 és m375,
Nexave C501 és C601, rsT
d-power, Tektro Aquila, draco,
Auriga, Gemini, orion, dorado
és hdC, TrP hylex, hyrd és
spyre és Giant mPh root.

discstop
bbs-52 | bbs-53
•

kompatibilis: shimano deore
m575, m525, m515, m495,
m486, m485, m475, m466,
m465, m447, m446, m445,
m416, m415, m395 és m375,
Nexave C501 és C601, rsT
d-power, Tektro Aquila, draco,
Auriga, Gemini, orion, dorado
és hdC, TrP hylex, hyrd és
spyre és Giant mPh root.

kompatibilis: Tektro io és
Novela < 2010.

discstop bbs-52s
•
•

•
•
•
•
•

kompatibilis: hope
mono mini.

discstop bbs-52s

szinterezett.
kompatibilis: shimano deore
m575, m525, m515, m495,
m486, m485, m475, m466,
m465, m447, m446, m445,
m416, m415, m395 és m375,
Nexave C501 és C601, rsT
d-power, Tektro Aquila, draco,
Auriga, Gemini, orion, dorado
és hdC, TrP hylex, hyrd és
spyre és Giant mPh root.

könnyű, teljes CNC megmunkált gyorskioldó.
Tartós titán tengely.
rozsdamentes rugókkal.
kizárólag országúti kerékpárokhoz, 100 mm elől / 130 mm hátul.
súlya: 52 gramm.

powerstop bbs-83
powerstop bbs-84
powerstop bbs-85
powerstop bbs-86
ipari minőségű rozsdamentes acéltárcsa.
hullámos forma, nagy érintkezési felület.
kiváló hőelvezető képesség.
A legtöbb tárcsafék rendszerrel kompatibilis.
méretek: 140 mm (BBs-83), 160 mm (BBs-84), 180 mm (BBs-85) és 203 mm (BBs-86).

MtBBLock bqr-21

TEKTRO komPATiBilisEk

szinterezett.
kompatibilis: shimano deore
XT m755, Grimeca system 8,
hope mono m4, hope Tech m4
és The Cleg.

GiAnT komPATiBilisEk

kompatibilis: shimano deore
XT m755, Grimeca system 8,
hope mono m4, hope Tech m4
és The Cleg.

hOPE komPATiBilisEk

1 4 8 tárCsa Fék B etétek

•
•
•
•
•

powerMoUNt bbs-91

powerMoUNt bbs-92

•

•

•
•

Adapter, amellyel a normál post-mount tárcsafék rögzítési
rendszer (160 mm-es tárcsa) 180 mm-es tárcsához tehető
kompatibilissé.
két rögzítő csavar és 2 csavaralátét a csomagban.
súlya: 20 gramm.

•
•

Adapter, amellyel a normál post-mount tárcsafék rögzítési
rendszer (160 mm-es tárcsa) 203 mm-es tárcsához tehető
kompatibilissé.
két rögzítő csavar és 2 csavaralátét a csomagban.
súlya: 29 gramm.

wheeLBLock bqr-01
•
•
•
•
•
•
•
•

ceNterFit bbs-90

discshiM bcb-68

•
•

•
•
•

•
•
•

kerékagy átalakító.
Adapter a centerlock rendszer 6 csavarossá való
átalakításához.
A legtöbb centerlock-os agyra felszerelhető.
Valamennyi BBB Powerstop féktárcsával kompatibilis.
könnyű felszerelni, nem szükséges hozzá csavar.

20 darabos fém féknyereg hézagoló.
ideális a villa és féknyereg közötti rések hézagolásához.
mérete: 0.2 mm.

könnyű, teljes CNC megmunkált gyorskioldó.
Tartós titán tengely.
rozsdamentes rugókkal.
kizárólag mTB kerékpárokhoz, 100 mm elől / 135 mm hátul.
súlya: 58 gramm.

Tartós és könnyű alumínium gyorskioldó, minimalizálja az
extra súlyt a kerékpáron.
A finoman megformált karok biztosítják a könnyű
használatot és a maximális erőt.
Akadás mentes mechanizmus. Aprólékosan kidolgozott
forma a biztonságos kerékpározásért.
megfelelően beszerelve, nem nyílik ki magától.
A karok úgy lettek kialakítva, hogy ne akadhassanak bele
kiálló gyökerekbe, növényekbe és ne nyíljanak ki.
rozsdamentes rugókkal.
Nagy teherbírású tengely.
súlya: 114 gramm.

wheeLFiXed bqr-03
•
•
•
•
•
•

imbusz csavarral rögzíthető gyorskioldó.
megakadályozza a kerék gyors ellopását.
A hosszabb csavar lehetővé teszi ennek a gyorskioldónak a
biztonságos használatát a legtöbb mTB és országúti kerékpáron .
Tartós és könnyű alumínium.
rozsdamentes rugókkal.
súlya: 78 gramm.

Bow denek & Bow den alk atrészek

bcb-06s

bcb-06c

bcb-05s

bcb-06m

bcb-05c

stopline lc bcb-06s
stopline lc bcb-06c
stopline lc bcb-06m
•
•
•
•
•
•
•
•

Az a tapasztalatod, hogy nem működik elég simán a hajtóműved? Keresd
fel a legközelebbi BBB márkakereskedőt BBB hajtómű alkatrészekért és
engedd, hogy segítsünk neked a válogatásban!

bcb-22c (sts)

bcb-10 (ptfe)

•
•
•
•

bcb-11 (sts)

speedwire bcb-10
speedwire bcb-11
speedwire bcb-12c

•
•
•

•
•
•

•

HAJTÓMŰVEK
A heLyeS FoKozAt, A
MegFeLeLő időBen

bcb-21 (sts)

•
•

brakewire bcb-20
brakewire bcb-21
brakewire bcb-22c

•

All About

•
•

Fékbowden szett.
Speciális polimer összetevővel előre bevont felületű bowdenház a súrlódás
csökkentéséért.
Az előre kent belső mag tökéletesen zsírozott bowdent ad egyenesen a dobozból.
előre nyújtott slick rozsdamentes belső kábel, alacsony súrlódási felülettel a
nagyobb érzékenységért.
BCB-06M: Shimano MtB fékekkel kompatibilis. A csomag tartalma: 2400 mm
bowdenház, 1.5 x 2350 mm bowden, 1.5 x 1350 mm bowden, tartozékok.
BCB-06S: Shimano és SRAM országúti fékekkel kompatibilis.
BCB-06C: Campagnolo országúti fékekkel kompatibilis.
BCB-06 és BCB-06C tartalma: 2200 mm bowdenház, 1.5 x 2000 mm bowden,
1.5 x 1200 mm bowden, tartozékok.

bcb-20 (ptfe)

Lassan, de biztosan fejlesztgettük kínálatunkat a hajtóművek alkatrészeit
illetően. Mostanra gyakorlatilag a hajtómű valamennyi elhasználódott
alkatrésze pótolható BBB termékekkel. Széles a választékunk
bowdenekből, bowden házakból és láncokból. Fogaskerék soraink nem
csak a klasszikus méretekben kaphatók, de olyan alternatív méretekkel is
szolgálunk, amelyek csak bizonyos speciális kerékpárokhoz használhatóak
(pl.: ifjúsági országúti kerékpárok). Lánctányérjaink híresek hosszú
élettartamukról és tartósságukról. Megvásárolhatóak a piacon található
szinte valamennyi lyukkörrel és osztással. A BBB váltógörgői könnyű
súlyuknak és egyenletes működésüknek köszönhetően valamennyi
hajtóművet feljavítják.

shiftline lc bcb-05s
shiftline lc bcb-05c

innovatív konstrukció a pontos fékezésért.
hossza: 1.5 mm x 2350 mm.
BCB-20: Shimano/SRAM kompatibilis. PtFe teflon
bevonatú.
BCB-21: Shimano/SRAM kompatibilis. Rozsdamentes acél
(StS).
BCB-22C: Campagnolo fékrendszerekkel kompatibilis.
Rozsdamentes acél (StS).

•
•

Váltóbowden szett.
Speciális polimer összetevővel előre bevont felületű bowdenház a súrlódás
csökkentéséért.
Az előre kent belső mag tökéletesen zsírozott bowdent ad egyenesen a dobozból.
előre nyújtott slick rozsdamentes belső kábel, alacsony súrlódási felülettel a nagyobb
érzékenységért.
11 sebességes rendszerekkel kompatibilis.
tartalma: 1800 mm bowdenház, 290 mm bowdenház, 1.1 mm x 2000 mm bowden,
1.1 mm x 1500 mm bowden, tartozékok.
BCB-05S: Shimano országúti, SRAM országúti és MtB váltó rendszerekkel kompatibilis.
Speciális záró dugóval kompatibilis még a következő rendszerekkel is: Shimano dura Ace
7900, Shimano Ultegra 6700, Shimano 105 5700, SRAM Red, Force, Rival és Apex.
BCB-05C: Campagnolo rendszerekkel kompatibilis.

bcb-12c (sts)

cableconnect bcb-98

innovatív konstrukció a precíz váltásért.
hossza: 1.1 mm x 2000 mm.
BCB-10: Shimano/SRAM kompatibilis.
PtFe teflon bevonatú.
BCB-11: Shimano/SRAM kompatibilis.
Rozsdamentes acél (StS).
BCB-12C: Campagnolo váltórendszerekkel
kompatibilis. Rozsdamentes acél (StS).

•
•
•
•

Megakadályozza a bowdenek összegabalyodását.
4 és 5 mm-es bowdenekhez.
360 fokban forog.
4 darabos szett.

cablewrap bcb-90b
cablewrap bcb-90d

hydroclamp bcb-92

hydroGlide bcb-94

adjuster bcb-93

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Vázvédő gumi a bowden és a váz
érintkezési pontjaihoz, védi a váz festését.
BCB-90B: 5 mm-es fékbowdenekhez.
BCB-90D: 4 mm-es váltóbowdenekhez.
2 darabos szett.

•

Alumínium tartóbilics, hidraulikus
fékbowdenekhez.
illeszkedik a normál méretű
kábelvezetőkhöz.
2 darabos szett.

•
•

Vázra ragasztható kábelvezető,
hidraulikus bowdenekhez.
3M ragasztó.
3 darabos szett.

Finombeállító váltóbowdenekhez.
Vázra szerelhető.
2 darabos szett.

line adjuster bcb-95

adjuster bcb-96

Veepipe bcb-91

cablestop bcb-97

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Soros bowden-hosszbeállító csavar.
Finom beállító váltó bowdenekhez.
4 mm-es váltóbowden pánttal.
1 darab.

Finombeállító váltó bowdenekhez.
Menet nélküli bowdenekhez.
2 darabos szett.

Alumínium V-fék pipa.
gumi ütközők a csomagban.
2 darabos szett.

•

Alumínium bowdenvég.
használható fék- és
váltóbowdenekhez is.
40 darabos szett.
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driVetrain bcs-07s
•
•

7-sebességes Shimano / SRAM
kompatibilis.
Kemény, 8 mikron vastagságú
nikkel-bevonatú fogak.

Mindent a fogaskerék sorokról

Mindent a lánctányérokról

Amikor a sár a legsűrűbb, a szél felkavarja a port, vagy ha
úgy tűnik, az eső nem akar elállni soha, a BBB drivetrain
kazettáid továbbra is mozgásban tartanak. A BBB kazetták
erős konstrukcióra épülnek, közismert tartósságuk,
megbízhatóságuk és könnyű használatuk. Széles választékot
kínálnak a különböző fokszámokból, országúti vagy MtB
felhasználásra.

Lánctányérjaink tipikus BBB termékek: sokoldalúak, tartósak és kiváló
ár-érték arányúak. többféle méretben kaphatók, gyakorlatilag valamennyi,
ma a piacon megtalálható lyukkör átmérővel. ha behatárolt, amit keresel,
vagy a méret, amire szükséged van, nagyon speciális, a BBB-nek akkor is
van számodra megoldása. Bár nem szokványos, lánctányérjaink alumínium
megmunkálásúak. ez egy összetettebb és drágább gyártási módszer, mégis így
sokkal tartósabb lánctányérokat készíthetünk, melyek jóval tovább bírják.

eleVengear, roadgear,
triPlegear & coMPactgear
•
•
•
•
•
•
•

driVetrain bcs-08s
•
•

CnC megmunkált 7075 t6 alumínium.
Léptető rámpák a külső lánctányérokon a
problémamentes váltásért.
Rendkívül tartós.
Minden méretben kapható.
BCR-14S BCR-62-vel a tökéletes eredeti külsőért.
BCR-26S BCR-63-mal a tökéletes eredeti külsőért.
BCR-37S BCR-61-gyel a tökéletes eredeti külsőért.

8-sebességes Shimano / SRAM kompatibilis.
extra kemény, 1.2 mikron vastagságú krómbevonatú fogak.

eleVenGear
bcR-26s
bcR-27s

roadGear
bcR-14s

driVetrain bcs-09s
•
•

ModeLL

driVetrain bcs-09c
•
•
•

9-sebességes Campagnolo kompatibilis.
extra kemény, nikkel-bevonatú fogak.
Különálló fogaskerekek és nejlon
távtartók.

•
•

drivetrain 8-sebességes 11-12-14-16-18-20-24-28

drivetrain 10-sebességes

driVetrain bcs-11s
•
•
•

11-sebességes Shimano / SRAM kompatibilis.
extra kemény, nikkel-bevonatú fogak.
Különálló fogaskerekek és alumínium
távtartók.

driVetrain bcs-11c
•
•

11-sebességes Campagnolo kompatibilis.
extra kemény, nikkel-bevonatú fogak az
alumínium alapon.

•

13-14-15-16-17-19-21-23

•

13-14-15-16-18-20-22-25

•
•

•

11-12-13-15-17-19-21-24-28

•

11-12-14-16-18-20-24-28-32

•

11-12-14-16-18-20-24-28-34

•

12-13-14-15-16-17-18-19-21

•

12-13-14-15-16-17-19-21-23

•

12-13-14-15-16-18-20-22-25

•

12-13-15-17-19-21-23-25-27

•

13-14-15-16-17-18-19-21-23

•

13-14-15-16-17-19-21-23-25

•

•

14-15-16-17-18-19-21-23-25

•

•

16-17-18-19-20-21-22-23-24

•

•

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21

•

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23

•

11-12-14-15-16-17-19-21-23-25

•

11-13-15-17-19-21-24-27-30-34

•

11-13-15-17-19-22-25-28-32-36

•

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25

•

•

12-13-14-15-17-19-21-23-25-27

•

•

12-13-14-15-17-19-21-23-25-28

•

•
•

•

•

13-14-15-16-17-19-21-23-25-28

drivetrain 11-sebességes

CAMPAgnoLo
KoMPAtiBiLiSeK

•

12-13-14-15-16-17-19-21

drivetrain 9-sebességes 11-12-13-14-15-16-17-19-21

10-sebességes Shimano / SRAM kompatibilis.
9-sebességes rendszerekhez is felszerelhető.
extra kemény, nikkel-bevonatú fogak.
Különálló fogaskerekek és alumínium
távtartók.

10-sebességes Campagnolo kompatibilis.
extra kemény, nikkel-bevonatú fogak.
Különálló fogaskerekek és nejlon
távtartók.

SRAM/ShiMAno
KoMPAtiBiLiSeK

12-14-16-18-20-24-32

driVetrain bcs-10c
•
•
•

FogoSztÁS

drivetrain 7-sebességes 12-14-16-18-20-24-28

driVetrain bcs-10s
•
•
•
•

tripleGear
bcR-15s
bcR-16s
bcR-17s
bcR-18s

9-sebességes Shimano / SRAM kompatibilis.
extra kemény, nikkel-bevonatú fogak.

roadGear
bcR-11s
bcR-12s
bcR-14s

roadGear
bcR-21c
bcR-22c
bcR-23c

compactGear
bcR-31
bcR-36s
bcR-37s

compactGear
bcR-32c
bcR-33c
bcR-34c

BBB Kód

ModeLL

MéRet

KAR

BCd

KoMPAtiBiLitÁS

BCR-11S

RoAdgeAR

53t, 52t, 51t, 50t, 49t, 48t, 46t, 44t, 42t, 39t

5-karos

130

ShiMAno 2009-ig éS SRAM 9/10-SeBeSSégeS

BCR-12S

RoAdgeAR

46t, 44t, 42t, 39t

5-karos

130

ShiMAno dURA ACe 7900/7800, ULtegRA 6700/6600/6601SL, 105 5700/5600, tiAgRA 4600/4500

BCR-14S

RoAdgeAR

53t, 52t, 50t

5-karos

130

ShiMAno dURA ACe 7900/7800, ULtegRA 6700/6703/6600/6603/6601SL, 105 5700/5703/5600/5603,
tiAgRA 4600/4603/4500/4503

BCR-15S

tRiPLegeAR

39t

5-karos

130

ShiMAno ULtegRA 6606, 105 5703/5603, tiAgRA 4503

BCR-16S

tRiPLegeAR

30t

5-karos

74

ShiMAno ULtegRA 6606, 105 5703/5603, tiAgRA 4503

BCR-17S

tRiPLegeAR

39t

5-karos

130

ShiMAno ULtegRA 6703, tiAgRA 4603

BCR-18S

tRiPLegeAR

30t

5-karos

92

ShiMAno ULtegRA 6703, tiAgRA 4603

BCR-21C

RoAdgeAR

53t, 52t, 51t, 50t, 49t, 48t, 46t, 44t, 42t, 39t

5-karos

135

CAMPAgnoLo 9/10-SeBeSSégeS

BCR-22C

RoAdgeAR

53t, 52t, 42t, 39t

5-karos

135

CAMPAgnoLo 10/11-SeBeSSégeS MPS RendSzeR

13-14-15-17-19-21-23-25-27-30

•

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25

•

•

BCR-23C

RoAdgeAR

53t, 52t, 42t, 39t

5-karos

135

CAMPAgnoLo 11-SeBeSSégeS XPSS RendSzeR

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

•

•

BCR-26S

eLeVengeAR

53t, 52t, 50t, 48t, 46t

4-karos

110

ShiMAno dURA ACe 9000, ULtegRA 6800, 105 5800

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23

•

•

BCR-27S

eLeVengeAR

42t, 39t, 36t, 34t

4-karos

110

ShiMAno dURA ACe 9000, ULtegRA 6800, 105 5800

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25

•

•

BCR-31

CoMPACtgeAR

53t, 52t, 50t, 48t, 46t, 42t, 39t, 38t, 36t, 34t

5-karos

110

ShiMAno tot 2009 éS SRAM 9/10-SeBeSSégeS

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27

•

•

BCR-32C

CoMPACtgeAR

53t, 52t, 50t, 48t, 46t, 42t, 39t, 38t, 36t, 34t

5-karos

110

CAMPAgnoLo 9/10-SeBeSSégeS CoMPACt

13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25

•

BCR-33C

CoMPACtgeAR

53t, 52t, 50t, 42t, 39t, 34t

5-karos

110

CAMPAgnoLo 10/11-SeBeSSégeS MPS RendSzeR CoMPACt

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27

•

•

BCR-34C

CoMPACtgeAR

53t, 52t, 50t, 42t, 39t, 34t

5-karos

110

CAMPAgnoLo 11-SeBeSSégeS XPSS RendSzeR CoMPACt

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27

•

•

BCR-36S

CoMPACtgeAR

42t, 39t, 38t, 36t, 34t

5-karos

110

ShiMAno dURA ACe 7950, ULtegRA 6750/6650, 105 5750/5650, tiAgRA 4650/4550

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

•

BCR-37S

CoMPACtgeAR

52t, 50t, 46t

5-karos

110

ShiMAno dURA ACe 7950, ULtegRA 6750/6650, 105 5750/5650, tiAgRA 4650/4550
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roUndaBoUt & MtBgear
•
•
•
•

CnC megmunkált 7075 t6 alumínium.
Léptető rámpák a külső lánctányérokon a problémamentes
váltásért (kivéve: BCR-01/02/03/04/05/06).
Rendkívül tartós.
Minden méretben kapható.
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BBB Kód

ModeLL

MéRet

KAR

BCd

KoMPAtiBiLitÁS

BCR-01

RoundAbout 5

46t, 44t, 42t

5-karos

94

Shimano / SRAM

BCR-02

RoundAbout 5

32t

5-karos

94

Shimano / SRAM

BCR-04

RoundAbout 4

46t, 44t, 42t

4-karos

104

Shimano / SRAM

BCR-05

RoundAbout 4

36t, 34t, 32t

4-karos

104

Shimano / SRAM

BCR-06

RoundAbout 4

26t, 24t, 22t

4-karos

64

Shimano / SRAM

BCR-07

RoundAbout 4

44t, 42t

4-karos

104

Shimano / SRAM

BCR-08

RoundAbout 4

34t, 32t

4-karos

104

Shimano / SRAM

shimstar bcR-61

shimstar bcR-62

shimstar bcR-63

fourstars bcR-59s

BCR-41X

MtBgear

42t, 40t, 38t

4-karos

120

SRAM 2x10

•

•

•

BCR-42X

MtBgear

28t, 26t, 24t

4-karos

80

SRAM 2x10

BCR-43X

MtBgear

38t, 40t

4-karos

104

SRAM 2x10

•
•
•

BCR-45S

MtBgear

42t, 40t, 38t

4-karos

104

Shimano FC-M785 2x10

BCR-46S

MtBgear

28t, 26t, 24t

4-karos

64

Shimano FC-M785 2x10

•
•

•
•

5 darabos egyedi méretű védősapka,
a hajtómű eredeti esztétikájának
megtartásáért.
A műanyag sapkák könnyen
felszerelhetőek a csavarokra.
Kizárólag BCR-14S lánctányérokkal
és BCR-51 csavarokkal kompatibilis,
Ultegra 6700 és 6703 hajtóművekkel
kombinálva.

•
•

4 darabos egyedi méretű védősapka,
a hajtómű eredeti esztétikájának
megtartásáért.
A műanyag sapkák könnyen
felszerelhetőek a csavarokra.
Kizárólag BCR-27S lánctányérokkal
és BCR-59S csavarokkal kompatibilis,
Ultegra 6800 és dura Ace 9000
hajtóművekkel kombinálva.

7076 t6 alumínium lánctányér csavar.
A négy darabos szett csupán 8 gramm.
BBB elevengear lánctányérokkal
kompatibilis (BCR-26S és BCR-27S).

torXstars bcR-55s

torXstars bcR-53c

torXstars bcR-54c

torXstars bcR-56c

•
•

•

•
•

•
•

•

roundabout 5
bcR-01
bcR-02

5 darabos egyedi méretű védősapka,
a hajtómű eredeti esztétikájának
megtartásáért.
A műanyag sapkák könnyen
felszerelhetőek a csavarokra.
Kizárólag BCR-37S lánctányérokkal
és BCR-51 csavarokkal kompatibilis,
Ultegra Compact 6750 hajtóművel
kombinálva.

torxos lánctányér csavarok.
Kompatibilis Shimano dura Ace 7900,
Ultegra 6700, Ultegra SL 6601-g és 105
5600 10 sebességes lánctányérokkal.
Pehelykönnyű 7075 t6 alumínium.

•
•

Lánctányér csavar szett, kifejezetten a 9
és 10-sebességes Campagnolo kompakt
hajtóművekkel kompatibilis.
4 torx csavar, 1 speciális csavar a
hajtókar felszereléséhez.
Pehelykönnyű 7075 t6 alumínium.

•

torxos lánctányér csavarok.
Campagnolo 10 és 11-sebességes
hajtókarokkal kompatibilis.
Pehelykönnyű 7075 t6 alumínium.

•

torxos lánctányér csavarok.
Campagnolo 2011 11 sebességes
hajtókarokkal kompatibilis.
Pehelykönnyű 7075 t6 alumínium.

roundabout 4
bcR-04
bcR-05
bcR-06
bcR-07
bcR-08

torXstars bcR-57x

torXstars bcR-58s

heXstars bcR-51

triplestars bcR-52

•
•

•
•

•
•
•

•

•

torxos lánctányér csavarok.
Sram X rendszerű hajtókarokkal
kompatibilis.
Pehelykönnyű 7075 t6 alumínium.

•

torxos lánctányér csavarok.
Shimano FC-M785 hajtókarokkal
kompatibilis.
Pehelykönnyű 7075 t6 alumínium.

7075 t6 alumínium lánctányér csavarok.
Az öt darabos szett csupán 10 gramm.
Színek: fekete és ezüst.

•
•

Ultrakönnyű 7075 t6 alumínium lánckerék
csavarok hármas lánctányérokhoz.
Az öt darabos szett csupán 5 gramm.
Színek: fekete és ezüst.

chainwatch bcR-80A
•
•
•
•
•

mtbGear
bcR-45s
bcR-46s

mtbGear
bcR-41x
bcR-42x
bcR-43x

6062 t6 alumínium láncleesés védő.
Szinte láthatatlanul felszerelhető az első váltóra.
53-34t lánctányérokkal kompatibilis.
A csomagolás tartalmazza a csavarokat és a megfelelő
alátéteket, melyekkel számos első váltóra felszerelhető.
Súlya: 4 gramm.

tULAjdonSÁgoK
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Alacsony súrlódású kerámia
csapágyak a rendkívül sima
gördülésért és a kivételes
tartósságért.

Az eMS Swiss által készített grivory kompozit anyag,
mely üvegszál keverék megerősítésű (40 százalék).
A grivory egy, a fémek kiváltására készült, már
bizonyított anyag.

aluboys bdp-22

aluboys bdp-21

•
•
•
•

•
•
•
•

Kiváló minőségű alumínium váltógörgő kerámia csapágyakkal.
extra erős a gyors váltásért.
Remek zárt kerámia csapágyak. zökkenőmentes és strapabíró.
11t. Shimano 9, 10 és 11-sebességes (kivéve: Rd-7900 és 7970)
és Campagnolo 11-sebességes rendszerekkel kompatibilis.

Kiváló minőségű alumínium váltógörgő.
extra erős a gyors váltásért.
Remek zárt golyós csapágyak.
11t. Shimano 9, 10 és 11-sebességes (kivéve: Rd-7900 és 7970) és
Campagnolo 11-sebességes rendszerekkel kompatibilis.

rollerboys bdp-11

rollerboys bdp-12

•
•

•
•

•
•
•

Kerámia csapágyas váltógörgő.
10t. Shimano 7 és 8 sebességes; Campagnolo 8, 9 és 10
sebességes; SRAM 9.0(’97/’98), 9.0SL(’98), 7.0(’97/’98) és
5.0(’98/’99) rendszerekkel kompatibilis.
Különösen sima gördülés és hosszú élettartam.
Speciális kerámia olaj kenőanyaggal az extra gördülékenységért.
Az összes váltórendszerhez szükséges persely a csomagban.

•
•
•

sprinGlink bch-01

smartlink bch-01s

smartlink ii bch-08

smartlink ii bch-09

•

•

•

•

zárószem, kompatibilis az 1-sebességes
BBB láncokkal / 1-7 sebességes agyváltós
rendszerekkel.

rollerboys bdp-01

rollerboys bdp-02

•

•

•

•
•

•

zárószem, kompatibilis a
9-sebességes BBB láncokkal.

smartlink bch-11s

sinGleline bch-010

sinGleline bch-011

•

•

•

•

zárószem, kompatibilis a
10-sebességes BBB láncokkal.

zárószem, kompatibilis a
11-sebességes BBB láncokkal.

•
•

1-sebességes/1-7 sebességes agyváltós
rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: szürke.
Súly: 359 gramm.

•
•

1-sebességes/1-7 sebességes agyváltós
rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: nikkel.
Súly: 397 gramm.

powerline bch-80

powerline bch-81

powerline bch-82

powerline bch-90

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

8-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: szürke.
Súly: 320 gramm.

8-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: szürke/nikkel.
Súly: 320 gramm.

8-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: nikkel.
Súly: 320 gramm.

9-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: szürke.
Súly: 292 gramm.

Kerámia csapágyas váltógörgő.
11t. Shimano 9, 10 és 11-sebességes / Mega Range, SRAM X9/X7/
X0(‘11) és Campagnolo 11 sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Különösen sima gördülés és hosszú élettartam.
Speciális kerámia olaj kenőanyaggal az extra gördülékenységért.
Az összes váltórendszerhez szükséges persely a csomagban.

rollerboys bdp-05

10t. Shimano 7 és 8-sebességes;
Campagnolo 8, 9 és 10 sebességes; SRAM
9.0(‘97/’98), 9.0SL(’98), 7.0(‘97/’98) és
5.0(‘98/’99) rendszerekkel kompatibilis.
Az összes váltórendszerhez szükséges
persely a csomagban.

zárószem, kompatibilis a 8-sebességes
BBB láncokkal.

smartlink ii bch-10

powerline bch-91

powerline bch-92

powerline bch-101

powerline bch-102

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

9-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: szürke/nikkel.
Súly: 292 gramm.

•

11t. Shimano 9, 10 és 11-sebességes / Mega
Range, SRAM X9/X7/X0(‘11) és Campagnolo
11-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Az összes váltórendszerhez szükséges persely
a csomagban.

9-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: nikkel.
Súly: 292 gramm.

10-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: szürke/nikkel.
Súly: 276 gramm.

10-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Minőség: nikkel.
Súly: 276 gramm.

powerline
bch-112

powerline
bch-112l

•

•
•
•
•
•

•
•
11t. A következő SRAM rendszerekkel kompatibilis: 9.0SL
(2001/2002), 9.0 (2003), X.7(< 2011), X.9(< 2011), X.0(<
2011), XX(< 2011), Apex, Rival, Force és Red.
Az összes váltórendszerhez szükséges persely a
csomagban.
Speciális belső kenőanyagos rendszerrel.

zárószem, kompatibilis az
1-sebességes BBB láncokkal.

11-sebességes rendszerekkel
kompatibilis.
Minőség: nikkel.
Súly: 265 gramm.

11-sebességes rendszerekkel kompatibilis.
Öntisztuló technológia.
nyitott struktúra.
Minőség: nikkel.
Súly: 257 gramm.
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All About
BB TÍPuS
HAJTÓMű

CSAPÁGYAK
TARTÓSAK ÉS SOK
MÉRETBEN KAPHATÓAK,
A BBB GYORSABBAN
VISSZAREPÍT A PÁLYÁRA

BelSő

SzéleSSéG

46MM

46MM

42MM

41MM

37MM

1,37”
X
24T

68 – 73MM

86,5MM

68 – 73MM

86,5 – 89,5 – 92MM

90 – 95MM

86 – 73MM

BB TÍPuS

PF30

BB386 EVO

BB30

BB86 — 89,5 — 92

BB90 — 95

TENGELY ÁTMÉRő

KOMPATIBILIS:

ORSZÁGúTI MTB

ORSZÁGúTI

ORSZÁGúTI MTB

ORSZÁGúTI MTB

ORSZÁGúTI | MTB

ORSZÁGúTI MTB

SHIMANO Hollowtech II
FSA Mega Exo
RACE RACE X-Type
ROTOR 3D - Agilla

BBO–01
+
BBO–16

BBO–05
+
BBO–16

BBO–01
+
BBO–17

BBO–11
+
BBO–16

BBO–15
+
BBO–16

BBO–21

BBO–26

BBO–31

BBO–01

BBO–05

BBO–11

BBO–15

BBO–25

Tengely átmérő = 24mm

FSA BB30
SRAM BB30
Tengely átmérő = 30mm

Múlt évben mutattuk be középcsapágyainkat.
Nagy tudásunkkal és tapasztalatunkkal a gyártás
terén egy olyan strapabíró középcsapágyat sikerült
megalkotnunk, ami egy igazi nagy kedvenc lett. A
kerékpárosok kedvelik az elérhető sokféle méretet
és standard-ot. Hogy ezt a sikerreceptet, nagyszerű
terméket, korrekt áron, sokfajta verzióban, még több
kerékpároshoz eljuttathassuk, még több termékkel
bővítettük a palettánkat a középcsapágyakat és a
kormánycsapágyakat illetően.
Integrált, fél integrált és menetes kormánycsapágyaink
között van CrMo és rozsdamentes acél csapágyazású
is. A CrMo megfizethető árú, míg a rozsdamentes acél
rendkívül tartós konstrukció.

BBO–01

FSA BB386 EVO
Tengely átmérő = 30mm

bottompress bbo-01

bottompress bbo-05

•

•
•
•
•

•
•
•

PF30 szabványos integrált országúti
középcsapágy.
BB30 rozsdamentes acél integrált csapágyak.
Csésze átmérő: 46 mm.
68 mm széles tengelyekhez.

PF30 szabványos integrált MTB középcsapágy.
BB30 rozsdamentes acél integrált csapágyak.
Csésze átmérő: 46 mm.
68/73 mm széles tengelyekhez.

BottomSquare középcsapágyunk négyszögvégű
változatát négy különböző méretben kínáljuk (JIS
szabvány) és egy ISIS drive rendszerű menetes
középcsapággyal is bővítettük a választékot.
Azért, hogy a középcsapágy kínálatunk komplett
legyen, egy új BracketKit szerszámos ládát is
létrehoztunk, mely az összes szükséges szerszámot
tartalmazza a BB30, PF30, PF86-92 és BB90-95
középcsapágyak szereléséhez.

bottompress bbo-21

bottompress bbo-25

•
•
•
•

•
•
•
•

•

BB86 szabványos integrált országúti középcsapágy.
Króm acél integrált csapágyak.
Csésze átmérő: 41 mm.
A 24 mm-es belső átmérője révén kompatibilis a 24 mm-es
tengelyekhez.
86,5 mm széles tengelyekhez.

•

BB86 szabványos integrált MTB középcsapágy.
Króm acél integrált csapágyak.
Csésze átmérő: 41 mm.
A 24 mm-es belső átmérője révén kompatibilis a 24 mm-es
tengelyekhez.
89,5 mm vagy 92 mm széles tengelyekhez.

bottomthread bbo-31

bottomthread bbo-35

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Túlméretes országúti középcsapágy.
Öntött ötvözet és CNC megmunkált külső csésze.
Kompozit anyagból készült középrész, dupla
o-gyűrűvel lezárva.
Angol (BSA) menet: 1.37” x 24T.
24 mm átmérőjű tengelyekhez.
Csapágyház szélesség: 68 mm.

•
•
•

Túlméretes MTB BSA középcsapágy.
Öntött ötvözet és CNC megmunkált külső csésze.
Kompozit anyagból készült középrész, dupla o-gyűrűvel
lezárva.
Angol (BSA) menet: 1.37” x 24T.
24 mm átmérőjű tengelyekhez.
Csapágyház szélesség: 68 és 73 mm.

BBO–35
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acéltengelyes, JIS szabványú
négyszögvégű középcsapágy.
Duplán zárt rendszer.
Hidegen forgácsolt acél csészék.
Hollow CrMo tengely
Angol, BSA menet: 1.37” x 24T.
BBO-51: tengely hossza: 113 mm.
BBO-52: tengely hossza: 115 mm.
BBO-53: tengely hossza: 118 mm.
BBO-54: tengely hossza: 122,5 mm.
Csapágyház szélesség: 68 mm.

TuLAJDONSÁGOK

bottomsqaure bbo-51
bottomsqaure bbo-52
bottomsqaure bbo-53
bottomsqaure bbo-54

Zárt rozsdamentes
acél csapágyak

Kúpos csapágy
átmérő:

ISIS drive precíziós középcsapágy.
Zárt csapágyak.
Hollow CrMo tengely.
Hidegen kovácsolt acél csészék.
Angol, BSA menet: 1.37” x 24T.
Tengely hossza: 113 mm.
Csapágyház szélesség: 68 mm.

Csapágy átmérő:

•

bottombear bbo-11

bottombear bbo-15

bottombear bbo-26

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Integrált kúpos kormánycsapágy.
Csapágy átmérő: 1.1/8-1.1/4” - 41.846.8 mm.
Alumínium, 15 mm-es kúpos
hézagoló.
Nyitott, így könnyebben
felszerelhető.

•
•
•
•
•

Integrált kúpos kormánycsapágy.
Alumínium, 15 mm-es kúpos hézagoló.
Nyitott, így könnyebben felszerelhető.
BHP-455: csapágy átmérő: 1.1/8-1.3/8” 41.0-48.9 mm.
BHP-456: csapágy átmérő: 1.1/8-1.3/8” 41.8-48.9 mm.

•

Rozsdamentes csapágyak, Campagnolo
Power Torque integrált rendszerrel
kompatibilisek.
Mérete: 37x25x7mm.

bottomadapt
bbo-16

bottomadapt
bbo-17

•
•

•
•

•

tapered bhp-455
tapered bhp-456

36°

inteGrated bhp-40
inteGrated bhp-42

tapered bhp-46

PF30 24 szűkítő.
Használatával a 24 mm-es hajtókar
tengely beilleszthető a BB30 és PF30
rendszerek csapágyházába. (BB30 és
PF30 középcsapágy nem tartozék)
Műanyag borítású alumínium mag.

Kormányfej
kupakkal

45°

bottombear
bbo-42

•

Anyaga:

Króm acél csapágy szett integrált BB90-95 rendszerekhez.
Belső átmérője 24 mm, a külső pedig 37 mm.
Távtartók a BB95-höz a csomagban.
Csapágyház szélesség: 90 / 95 mm.

bottombear
bbo-41
Rozsdamentes csapágyak, Campagnolo
ultra Torque integrált rendszerrel
kompatibilisek.
Mérete: 37x25x6mm.

Csapágy szöge:

tapered bhp-45

•

Króm acél csapágy szett integrált BB30-as MTB
rendszerekhez.
Belső átmérője 30 mm, a külső pedig 41,96 mm.
Biztosítógyűrűk és csapágyfedelek a csomagban.
Csapágyház szélesség: 68 / 73 mm.

1 1/8” kormánycsapágy

36°

•
•

Króm acél csapágy szett integrált BB30-as országúti
rendszerekhez.
Belső átmérője 30 mm, a külső pedig 41,96 mm.
Rugó és biztosítógyűrűk a csomagban.
Nejlon erősítésű hézagolók a csomagban.
Csapágyház szélesség: 68 mm.

1” kormánycsapágy

45°

bottomlink bbo-61
•
•
•
•
•
•
•

Zárt CrMo csapágyak

•

BB386 EVO 24 szűkítő.
Használatával a 24 mm-es hajtókar
tengely beilleszthető a BB386 EVO
rendszerek csapágyházába. (PF30
középcsapágy nem tartozék)
Műanyag borítású fém távtartó.

•
•
•
•

Integrált kúpos kormánycsapágy.
Csapágy átmérő: 1.1/8-1.5” - 41.8-51.8 mm.
Alumínium, 8 mm-es kúpos hézagoló.
Nyitott, így könnyebben felszerelhető.

•
•
•
•
•

Integrált kormánycsapágy.
Csapágy átmérő: 1.1/8” - 41.8 mm.
Nyitott, így könnyebben felszerelhető.
BHP-40: Alumínium, 8 mm-es kúpos hézagoló.
BHP-42: Alumínium, 15 mm-es kúpos hézagoló.

inteGrated bhp-41
•
•
•
•

Integrált kormánycsapágy.
Csapágy átmérő: 1.1/8” - 41.0 mm.
Alumínium, 15 mm-es kúpos hézagoló.
Nyitott, így könnyebben felszerelhető.

36°

36°

45°

45°

1 61
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semi-inteGrated bhp-50

semi-inteGrated bhp-51

•

•

•
•

Fél-integrált kormánycsapágy,
fél-integrált csapágyazással.
Belső csésze átmérő: 41.4 mm.
Alumínium, 20 mm-es kúpos
hézagoló.

•
•

Fél-integrált kormánycsapágy,
zárt CrMo csapágyazással.
Belső csésze átmérő: 44 mm.
Alumínium, 8 mm-es kúpos
hézagoló.

semi-inteGrated
tapered bhp-53

semi-inteGrated
tapered bhp-54

•
•
•
•

•
•
•
•

Fél-integrált kúpos kormánycsapágy.
Belső csésze átmérő: 44 mm.
Csapágy átmérő: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.
Alumínium, 15 mm-es kúpos hézagoló.

TAPEREDSET bhp-95

TAPEREDSET bhp-96

TAPEREDSET bhp-97

•
•

•

•

Pót csapágy szett integrált kúpos kormánycsapágyakhoz.
Kompatibilis: BHP-46 és egyéb hasonló méretekkel.

Pót csapágy szett integrált kúpos kormánycsapágyakhoz.

Fél-integrált kúpos kormánycsapágy.
Belső csésze átmérő: 44 mm / 56 mm.
Csapágy átmérő: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.
Alumínium, 15 mm-es kúpos hézagoló.

Pót csapágy szett integrált kúpos kormánycsapágyakhoz.

36°

45°

turnaround bhp-01

turnaround bhp-02

threadaround bhp-15

threadaround bhp-16

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Menet nélküli kormányfej csapágy, zárt
ipari csapágyazással.
Váz átmérő: ø 30.2 mm.
Villanyak átmérő: ø 26.4 mm.

•
•

Menet nélküli kormányfej csapágy, zárt
ipari csapágyazással.
Váz átmérő: ø 34.0 mm.
Villanyak átmérő: ø 29.8 mm.

Menetes kormányfej csapágy.
Zárt ipari csapágyazással.
Váz átmérő: ø 30.2 mm.
Villanyak átmérő: ø 26.4 mm.
Menetes kormányszár átmérő: ø 22.2 mm.

Menetes kormányfej csapágy.
Váz átmérő: ø 34.0 mm.
Villanyak átmérő: ø 29.8 mm.
Menetes kormányszár átmérő: ø 25.4 mm.

stainlessset bhp-92

stainlessset bhp-93

Cromoset bhp-90

Cromoset bhp-91

•

•

•

•

Pót csapágy szett integrált
kormánycsapágyakhoz.

Pót csapágy szett integrált
kormánycsapágyakhoz.

Pót csapágy szett integrált
kormánycsapágyakhoz.
Kompatibilis: BHP-41, BHP-51 és egyéb
hasonló méretekkel.

•

36°

•

TRAnSSPAcE bhp-37

ULTRASPAcE bhp-35

LIGHTSPAcE bhp-36

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Átlátszó, nagyon könnyű kompozit távtartó.
3 darabos szett: 2 x 5 mm 1x 10 mm.
Átmérő: 1.1/8”.
Szett súlya: 7 gramm.
Színek: füst, kék, piros, zöld és rózsaszín.

•
•
•

Rendkívül könnyű UD karbon távtartók.
Egyedülálló formatervezésének köszönhetően
38%-kal könnyebb a hagyományos karbon
távtartóknál.
Átmérő: 1.1/8”.
4 darabos szett: 5, 10, 15, 20 mm.
Szett súlya: 15 gramm.

•
•
•
•

Ultrakönnyű alumínium távtartó.
Egyedülálló formatervezésének köszönhetően
38%-kal könnyebb a hagyományos alumínium
távtartóknál.
4 darabos szett: 5, 10, 15, 20 mm.
Átmérő: 1.1/8”.
Szett súlya: 20 gramm.
Színek: fekete és fényes fehér.

Pót csapágy szett integrált
kormánycsapágyakhoz.
Kompatibilis: BHP-40/42 és egyéb
hasonló méretekkel.

36°

45°

45°

ROUnDHEAD
bap-02

POWERHEAD
bap-03

EXTEnDER bhp-20
EXTEnDER bhp-21

TUBEEXTEnD
bhp-22

•
•
•

•

•

•

Rozsdamentes acél csavarok.
Méret: 1.1/8” kupak, 1.1/8” csillag anyával.
Szín: matt fekete.

•
•

taperedset bhp-94

taperedset bhp-945

taperedset bhp-946

•

•
•

•
•

•
•

•

Pót csapágy szett integrált kúpos kormánycsapágyakhoz.
Kompatibilis: BHP-45 és egyéb hasonló méretekkel.

Pót csapágy szett integrált kúpos kormánycsapágyakhoz.
Kompatibilis: BHP-455 és egyéb hasonló méretekkel.

36°

Pót csapágy szett integrált kúpos kormánycsapágyakhoz.
Kompatibilis: BHP-456 és egyéb hasonló méretekkel.

36°

45°

45°

•

Különleges rögzítési rendszerének
köszönhetően egyenletesen osztja el
az erőhatásokat.
Biztosan és könnyen felszerelhető.
40 mm-es kormányfej kupak az extra
tartásért.
1.1/8” karbon és alumínium
villanyakhoz tervezve.
Súlya: 58 gramm (alumínium kupak),
56 gramm (karbon kupak).
Színek: matt fekete, fényes fehér és
fényes karbon.

•
•
•

Adapter, amely lehetővé teszi a villanyak
meghosszabbítását anélkül, hogy az a
kormányfej rendszert érintené.
Menetes és menet nélküli
kormánycsapágyakkal egyaránt
kompatibilis.
BHP-20 mérete: 25.4-22.2 mm.
BHP-21 mérete: 28.6-25.4 mm.

•

Kormánycső hosszabbító, teljes
hossza: 67 mm.
28.6 mm átmérőjű villanyakhoz
használható.

bbb international Distributors
AustrAliA

FinlAnd

luxemBourg

sloveniA

AustriA

FrAnCe

mAltA

south AFriCA

Belgium

germAny

netherlAnds

south koreA

BrAzil

greeCe

new zeAlAnd

spAin

CAnAdA

hungAry

cambak PTy lTD
+61 (0)3 9586 1600
sales@bbbparts.com.au
www.bbbparts.com.au

oy Huntteri Ab
+358 20 799 1200
tuote.info@huntteri.fi
www.huntteri.fi

Funbike gmbH
+43 6245 70707-0
info@funbike.at
www.funbike.at

maillon SAS
+33 55638 6300
info@maillon.fr
www.maillon.fr

bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

3A materiais Esportivos lTDA
+55 2127048945
contato@3adistribuidora.com.br
www.3adistribuidora.com.br

great Western bicycle company
+1 604 872 2446
gwbicycle@telus.net
www.gwbicycle.com

ColomBiA

industrias bicicletas milan SA
+57 76711707
purchase@bicicletasmilan.com
www.bicicletasmilan.com

CostA riCA

Sport import gmbH
+49 4405 9280 0
info@sportimport.de
www.sportimport.de

Zeus import Export S.A.
+30 2105238555
info@zeussa.gr
www.zeussa.gr

Pacific cycles Kft
+36 24 511 270
info@bbb.co.hu
www.bbb.co.hu

indonesiA

PT AcE Hardware
+62 215822222
ask_ace@acehardware.co.id
www.acehardware.co.id

irelAnd

Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

CzeCh repuBliC

Sondergaard & Sonner A/S
+45 86281022
sond-son@bikesond.dk
www.bikesond.dk

Riteway Products Japan
+81 359506002
rpj-info@riteway-jp.com
www.riteway-jp.com

lithuAniA

estoniA

SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

Kiadó:

norwAy

Deler A/S
+47 64989950
post@deler.no
www.deler.no

pAnAmA

Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

polAnd

portugAl

SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

marleen Wholesalers ltd
+64 3348 4150
sales@marleen.co.nz

itAly

lAtviA

el sAlvAdor

bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

Harfa-Harryson
+4871 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl

JApAn

denmArk

Elite cycles
+35 621667150
bonelloe@maltanet.net
www.elitecycles.org

J.H.i. ltd
+353 18569676
JHi@indigo.ie

charlie Srl
+39 0444550655
info@charlie-srl.it
www.charlie-srl.it

Jmc Trading s.r.o.
+420 583431293
info@jmctrading.cz
www.jmctrading.cz

bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

bike center
+351 219610621
bikecenter@net.novis.pt

romAniA

Sc Sprint bike Sport SRl
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
www.sprint-bike.ro

russiA

Kant Sport club
+7 495 6041021
i.ushakov@kant.ru
www.kant.ru / www.bbbparts.ru

slovAkiA

SK Profi bike s.r.o.
+421 48415 1001
info@skprofibike.sk
www.bbbcycling.sk
www.skprofibike.sk
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Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem másolható vagy használható fel a
kiadó hozzájárulása nélkül. Valamennyi termékspecifikáció megváltoztatható előzetes
tájékoztatás nélkül is.

Fényképek:

Freestyle d.o.o.
+386 12362370
ljubljana@freestyle.si
www.freestyle.si

Performance brands
+27 217879380
info@performancebrands.co.za
www.performancebrands.co.za

Very good leisure co, ltd.
+82 3146 03652
wghong@cellosports.com
www.cellosports.com/main/main.html

K. moToRDEAlER S.l.
+34 918500966
bbb@motordealer.com
info@motordealer.com
www.motordealer.com

sweden

Jofrab Ab
+46 140385030
info@jofrab.se
www.garage24.se

switzerlAnd
AmSlER & co. Ag
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch

tAiwAn

AcmE Sports co
+886 422618768
acme@mail.ehosting.com.tw
www.acme-sports.com.tw

thAilAnd

Amorn Electronic center Spare Part co.,ltd
+66 24821320-5
sanguansak@amorngroup.com
www.amornbicycle.com
www.facebook.com/amornbicycleshowroom

ukrAine

Velostreet
+380674657716
bbbparts@gmail.com
www.bbbcycling.org.ua

united kingdom
Windwave
+44 2392 52 1912
sales@windwave.co.uk
www.windwave.co.uk

BBB CYClINg
P.O. Box 1297
2302 BG Leiden
the Netherlands
t: +31 71 - 5791580
f: +31 71 - 5323201
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

Baku - 19, 72 oldal / michiel rotgans - borító, 102 oldal / Wanty-groupe gobert - 140 oldal/
Pro Cycle shots (Irmo Keizer & Wouter Roosenboom) - borító, 2, 5, 6, 25, 29, 43, 57, 61, 64, 83, 96, 108, 113, 120, 134, 145, 150, 158 oldal/
Studió fényképek: Werkinopdracht.nl & Halodesignworks.com

