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Opona Vredestein Black Panther Heavy Duty
29x2.20 (55-622) tubeless ready zwijana

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 209,90 PLN 178,42 PLN

Black Panther Heavy Duty- Mtb Tubeless
Wielosezonowa opona terenowa ze zwiększoną wytrzymałością na przebicie i niskim oporem
toczenia dzięki dwukierunkowej części środkowej

Rozmiar: 29 x 2,20 (55-622).
Min./maks. ciśnienie (bar): 2,0 / 4,5.
Waga: 730g.
Oplot: 120 TPI.
Kolor: czarny.
TUBELESS READY
Bezdętkowe opony TUBELESS READY pozwalają jeździć na niższym ciśnieniu opon, co pozwala na
lepszą przyczepność w trudnym terenie. Ten system opon posiada ponadto tę zaletę, że jest lżejszy,
co w połączeniu z uszczelniaczem do opon Vredestein, zapewnia optymalne zabezpieczenie przed
przebiciem. Vredestein zaleca stosowanie opon Tubeless Ready z obręczami bezdętkowymi UST.
bezdętkowe.
TRICOMP X TECHNOLOGY
Zastosowaliśmy nasze doświadczenie z Technologii Tricomp w oponach wyścigowych, do naszych
opon MTB - tak, że mogą one również zapewnić najlepsze możliwe osiągi. Przez zastosowanie
różnych mieszanek gumy w bieżniku i ścianach bocznych, w połączeniu ze strukturą ostróg
specyficznie dostosowanych do tych mieszanek, opony dają doskonałe wyniki, niezależnie od terenu.

W 1908 roku firma Vredestein
rozpoczęła swoją działalność a
w 1964 dołączyła do elity
produkującej opony, w tamtym
czasie logo firmy było widoczne
na rajdach Mote Carlo.
Dziś producent ogumienia z
Holandii z ponad 100 letnią
tradycją produkuje m.in. opony dla samochodów osobowych, rolniczych, czy rowerów.
Większość opon z logo Vredestein powstaje przy współpracy z firmą Giugiaro.
Jest to pierwszy producent ogumienia, który zwrócił uwagę na design swojego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.
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Zwijana, Tubeless

Kolor

Czarny_#000000

Zawór dętki

-

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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