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ThINkTANk ENS pERmET 
DESENVOlupAR lES 
INNOVACIONS DEl DEmà.
Fem tot el possible per desenvolupar els millors productes per a vostè. 
Per tant, treballem junt amb els atletes professionals, però també amb 
vostè. Hem de saber quin tipus de productes t’agradien com a ciclista. 
Sentim que la millor manera d’innovar és preguntant quin tipus de 
productes necessita tenir un bona sortida amb bicicleta.
Per això llancem un projecte que ens ajuda a connectar-nos amb 
vosaltres. Mentrestant aquesta iniciativa es va fer famós i un munt de 
grans productes van evolucionar a partir d’això. El projecte ThinkTank i 
és cada vegada més important. Continuem amb aquest projecte únic i 
estem ansiosos de desenvolupar el nou producte juntament amb vostè!

ATlETES EmpRENYENT 
ElS SEuS lÍmITS 
Tots els dies els nostres desenvolupadors de productes 
s’empenyen per fer productes d’avantguarda. És a dir, amb 
l’ajuda dels nostres atletes patrocinats empenyent els seus 
límits. A llarg termini els patrocinis ens ajuden a millorar 
els nostres productes i arribar a noves idees. Els nostres 
desenvolupadors es mantenen en contacte amb els equips 
professionals. El nostre nou casc esprint, el Tithon, va ser 
desenvolupat en conjunt amb els professionals, així com el 
recobriment hidrofòbic especial en les lents d’algunes de les 
nostres ulleres, Summit, Adapt i Selecct.

Estem orgullosos de patrocinar:
— FDJ
— Wanty-Groupe Gobert
— Baku Cycling Project
— Roompot-Oranje Peloton
— Radon Factory Enduro Team
— Betch.nl-Superior Mountainbike Racing Team
— Speed skating Team Stressless
— Olympic handbikers

90 pREmIS I SumANT ...
El nostre esforç per lluitar i fer-li arribar els millors productes no ha 
passat desapercebut. En els últims anys hem reunit una gran quantitat 
de premis per als productes que hem introduït. Cada vegada som 
recompensats per la nostra qualitat en general i per la relació qualitat i 
preu. Hem estat guanyant premis des de fa 15 anys, en 27 categories de 
productes, que subministra en 34 països. Ens hem fet uns especialistes 
versàtils a la indústria de la bicicleta.
I seguim explicant.

DARRERE DE lES ESCENES #ThISISmYRIDE
Un nou projecte que li proporcionarà una visió de la nostra empresa i que li dóna informació sobre la passió que tenim per la nostra marca. Veiem 
les coses amb els ulls d’un ciclista, com anar en bicicleta. Amb això en ment volem sortir a la carretera juntament amb vostè i l’ajudarem sempre 
que puguem. Uniu-vos per estar en contacte!

5ALL ABOUT CYCLING



Summit BSG-50

Summit BSG-50 Summit PH BSG-50ph

Summit GiFtBOX BSG-50BOX 

Summit LENSES BSG-50l

tEmPLE tiPS BSG-43T

ullERES
Els seus ulls són preciosos i ens adonem que els 
hem de tractar amb molta cura. És per això que 
desenvolupem seriosament les nostres ulleres 
esportives. Són la seva protecció. Però, també volen 
veure bé. Per tant, utilitzem les últimes tecnologies 
per a la nostra línia distintiva d’ulleres esportives. I 
sabem com dissenyar ulleres adequades. Amb els anys 
d’experiència i els comentaris dels nostres ciclistes 
i equips patrocinats, hem desenvolupat múltiples 
productes que han estat guardonats. I amb un bon 
preu. Això és el que ens trobem en BBB. Lllancem els 
productes de gamma alta a un preu assequible. I els 
pilots professionals demostren que tenim raó.

•	 Ulleres esportives amb especial sistema “quick-snap”, que li permet canviar la lent fàcilment.
•	 Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear l’estil que et vingui de gust i a conjunt amb el teu equipament.
•	 Lents de policarbonat intercanviables amb sistema de flux d’aire especial i recobriment anti-baf a l’interior de la lent que assegura un millor 

rendiment en condicions climàtiques humides.
•	 Les lents incloses compten amb un recobriment hidròfob. Per que la pluja, l’aigua llisqui de les lents mentre es circula.
•	 Les lents i patilles de colors estan disponibles per separat.
•	 La forma rodona de la lent ofereix una protecció òptima contra la llum del sol, la pols i el vent. 

* Models que inclouen lents groga i transparents addicionals.

•	 Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear l’estil que et vingui de 
gust i a conjunt amb el teu equipament.

•	 La caixa completa ve amb 6 diferents tipus de lent i 7 patilles de colors.
•	 Espai extra a l’interior de la caixa per ampliar la teva collecció de lents i patilles.
•	 Colors de muntura: negre brillant i blanc brillant.
•	 Colors de lent: transparent, groga, fum flaix mirall, blau fum mlc, vermell mlc fum i verd mlc.
•	 Colors de patilla: negre, blau, vermell, verd, gris, groc i taronja.

•	 Conjunt de patilles addicionals per BSG-43 Select, 
BSG-45 Adapt, BSG-50 Summit i BSG-51 Select Optic.

5001 *

5012 *

5015 *

5011 *

5014 *

5059

5007 *

5013 *

5016 *

Si les condicions meteorològiques canvien ràpidament, 
necessita ulleres amb lents fàcils de canviar. Les nostres 
ulleres Summit inclouen un sistema QuickSnap, vostè 
estarà preparat per a cada sortida amb tot tipus de lents. 
Hem equipat la lent amb un recobriment hidròfob, de 
manera que la pluja i l’aigua simplement llisca de la lent. 
Un recobriment anti-boira i un sistema de flux d’aire 
especial asseguren un millor rendiment en condicions 
climàtiques humides. El marc de Grilamid sosté la lent 
mentre que forma una estructura resistent. Canviant el 
color de la lent o les patilles es sentira com un camaleó, ja 
que s’ajusten al seu estil d’equipació. Els seus ulls, estaran 
encantats amb la vista!

Les ulleres Summit compten amb un sistema 
QuickSnap especial que li permet canviar fàcilment 
les seves lents. Un filtre lliscant fa que sigui fàcil 
que surti una lent dins o fora i així podras canviar 
les lents en un obrir i tancar d’ulls

BSG-4361 BSG-4362 BSG-4363 BSG-4364 BSG-4365

BSG-4366 BSG-4367 BSG-4368 BSG-4369 BSG-4370

BSG-5026 BSG-5015BSG-5024 BSG-5011BSG-5023 BSG-5010BSG-5022 BSG-5059

7ULLERES :  SUMMIT



SELEct GiFtBOX BSG-43BOX SELEct SPEciaL EditiON BSG-43SE

SELEct OPtic BSG-51 

SELEct OPtic mLc BSG-51 

SELEct OPtic SmOkE BSG-51 SELEct OPtic PH BSG-51ph 

SELEct mLc BSG-43 SELEct SmOkE BSG-43

SELEct LENSES BSG-43l

SELEct BSG-43

SELEct PH BSG-43ph

4311 *4313 *

4389

•	 Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles 
intercanviables podràs crear l’estil que et vingui 
de gust i conjunyeixi amb el teu equipament.

•	 Ulleres amb lents de policarbonat intercanviables.
•	 Disponibilitat de lents i patilles de colors 

disponibles per separat.
•	 La forma de la lent ofereix una protecció òptima 

contra la llum del sol, la pols i el vent.

* Models que inclouen lents groga i transparents 
addicionals.

BSG-4310 BSG-4323BSG-4311 BSG-4324BSG-4315 BSG-4359BSG-4322

4372 *

4375 *

4321 *

4371 *

•	 Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear l’estil 
que et vingui de gust i a conjunt amb el teu equipament.

•	 La caixa completa ve amb 6 diferents tipus de lent i 7 patilles de colors.
•	 Espai extra a l’interior de la caixa per ampliar la teva collecció de lents i patilles.
•	 Colors de muntura: negre brillant i blanc brillant.
•	 Colors de lent: transparent, groga, fum flaix mirall, blau fum mlc, vermell mlc 

fum i verd mlc.
•	 Colors de patilla: negre, blau, vermell, verd, gris, groc i blanc.

•	 Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear l’estil que et vingui de 
gust i a conjunt amb el teu equipament.

•	 Lents de policarbonat intercanviables amb sistema de flux d’aire especial i recobriment anti-baf 
a l’interior de la lent que assegura un millor rendiment en condicions climàtiques humides.

•	 Les lents incloses compten amb un recobriment hidròfob. Per que la pluja, l’aigua llisqui de les 
lents mentre es circula.

•	 Les lents i patilles de colors estan disponibles per separat.
•	 La forma rodona de la lent ofereix una protecció òptima contra la llum del sol, la pols i el vent.
•	 Peça del nas de goma ajustable i còmode.

•	 Ulleres esportives per als ciclistes que necessiten lents graduades.
•	 Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear l’estil que et 

vingui de gust i a conjunt amb el teu equipament. Característica de la lent òptica amb 
la lent graduada.

 
* Models que inclouen lents groga i transparents addicionals.

5107 *

4342

4343

5159

5109 *

5101 *

98 ULLERES :  SELECTULLERES :  SELECT



adaPt BSG-45

adaPt PH BSG-45ph

adaPt mLc BSG-45

adaPt SmOkE BSG-45

adaPt LENSES BSG-45l

imPuLSE BSG-38

imPuLSE PH BSG-38ph

imPuLSE tEam mLc BSG-38

imPuLSE SmaLL SmOkE BSG-38S

imPuLSE SmOkE BSG-38

imPuLSE SmaLL PH BSG-38Sph

imPuLSE SmaLL BSG-38S

adaPt GiFtBOX BSG-45BOX adaPt SPEciaL EditiON BSG-45SE

•	 Adapti el seu estil. Amb les lents i patilles reemplazables pot crear l’estil que vulgui i 
fer una combinació perfecta amb la seva equipació.Variació de lents i colors de patilles 
disponibles per separat.

•	 Ulleres esportives amb lents de policarbonat intercanviables.Forma completa lent rodona 
dóna una òptima protecció contra la llum del sol, la pols i el vent.

* Models que inclouen lents groga i transparents addicionals.

•	 Adapti al seu propi estil! Amb el marc inferior, lents i colors de les patilles 
reemplaçables, pot crear l’estil que vulgui i fer una combinació perfecta amb 
la seva equipació.

•	 La caixa completa ve amb 3 marcs inferiors, 4 lents diferents i 7 colors de 
patilles, per crear 588 estils diferents.

•	 Espai extra dins de la caixa per ampliar la seva col·lecció de lents i de patilles.
•	 Color del marc superior: negre mat
•	 Colors del marc inferior : vermell brillant, blau brillant i crom mat.
•	 Colors de la lent: clar mirall flaix, fum mirall flash, blau MLC i MLC vermell.
•	 Colors de les patilles: negre, blau, vermell, verd, gris, groc i blanc.
•	 Incloent tornavís.

•	 Ulleres amb sistema de lents TwistLock que obre totes dues meitats de la 
muntura amb un toc simple de la peça de nas, que li dóna l’oportunitat de triar 
el seu propi estil! Amb les lents i patilles reemplazables pot crear l’estil que 
vulgui i fer una combinació perfecta amb la seva equipació.

•	 Ulleres esportives amb lents de policarbonat intercanviables.
•	 Sistema de flux d’aire especial per a un millor rendiment en condicions 

climàtiques humides.
•	 Variació de lents i colors de patilles disponibles per separat.
•	 Forma completa lent rodona dóna una òptima protecció contra la llum del sol, 

la pols i el vent.

•	 Ulleres esportives amb lents intercanviables.
•	 La forma de la lent t’ofereix la màxima protecció contra la llum solar,l’aigua, 

la brutícia i el vent.
•	 Pont de nas ajustable per a una perfecta adaptació.
•	 Les lents soltes per a les muntures Impulse estan disponibles en versions 

PH, vermell MLC, blau MLC, fum mirall, groga i transparents.

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.

3867 *3861 *

3877

3807 *3803 *

3801 *

3857

3891 * 3892 *

4591

4522 * 4523 * 4525 *

4549 

4512 * 4511 * 4577 *

4510 4511 4515 4522 4524 4325 4359 4326 4327 4328

•	 Impulse small dissenyat per a grandàries de cap més petits.
•	 Ulleres esportives amb lents intercanviables.
•	 La forma de la lent t’ofereix la màxima protecció contra la llum 

solar,l’aigua, la brutícia i el vent.
•	 Pont del nas ajustable per a una perfecta adaptació.
•	 Les lents soltes per a les muntures Impulse estan disponibles en versions 

PH, vermell MLC, blau MLC, fum mirall, groga i transparents.

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.

1110 ULLERES :  IMPULSEULLERES :  ADAPT



WiNNER PH BSG-39ph

WiNNER BSG-39

WiNNER mLc BSG-39

WiNNER SmOkE BSG-39

aRRivER BSG-36

aRRivER mLc BSG-36

aRRivER SmOkE BSG-36

ELEmENt BSG-42

3951 3957

3921 * 3927 *

3901 *

3907 *

3912 * 4212 4213

4211

•	 Ulleres esportives amb lents intercanviables.
•	 La forma de la lent t’ofereix la màxima protecció contra la llum solar, l’aigua, la brutícia i el vent.
•	 Pont del nas ajustable per a una perfecta adaptació.
•	 Les lents de recanvi per a les muntures Winner estan disponibles en versions PH, vermell MLC, blau MLC, fum, mirall, 

groga i transparents.

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.

•	 Ulleres esportives amb muntura de disseny modern.
•	 Dissenyades especialment per a cares petites.
•	 Recanvis de lent parell Arriver disponible en: Fum, Groc i Transparent.
•	 Inclou lents groga i transparents addicionals.

3612 3613

3601 3607

•	 Ulleres tradicionasl d’estil esportiu amb lent de policarbonat.
•	 Protecció UV 100%.
•	 Patilles flexibles i peça del nas de goma.

1312 ULLERESULLERES :  WINNER



imPRESS BSG-47

imPRESS SmaLL BSG-48

imPRESS REadER PH BSG-49ph imPRESS REadER BSG-49imPRESS PH BSG-47ph

imPRESS mLc BSG-47

imPRESS SmOkE BSG-47

•	 Ulleres esportives amb muntura de disseny modern.
•	 La forma de la lent ofereix una protecció contra la llum solar, la pols i el vent.
•	 Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
•	 Les lents de recanvi per a les muntures Impress estan disponibles en 

versions vermell MLC, blau MLC, fum, mirall, groga i transparents.

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.

•	 Model especial per mides de cap més petits.
•	 Ulleres esportives amb muntura de disseny modern.
•	 La forma de la lent ofereix una protecció contra la llum solar, la pols i el vent.
•	 Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
•	 Les lents de recanvi per a les muntures Impress estan disponibles en versions 

vermell MLC, blau MLC, fum, mirall, groga i transparents.

•	 Lents especials de policarbonat intercanviables amb zona de lectura. Dissenyat per a persones amb visió miop.
•	 Ulleres esportives amb muntura de disseny modern.
•	 La forma de la lent ofereix una protecció contra la llum solar, la pols i el vent.
•	 Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
•	 Disponible a: 1.5, 2.0 i 2.5.

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.

4913 *4993

4802

4807

4804 4803

4801

4791

4701 *

4702 * 4703 *

4707 *

1514 ULLERES :  IMPRESSULLERES :  IMPRESS



StREEt BSG-46

  

GOBERT
GROUPE

               

StREEt Pz mLc BSG-46StREEt Pz SmOkE BSG-46

kidS BSG-31

•	 Muntura especialment pensada per a nens, amb una mida més petita.
•	 Lents de recanvi disponibles per al model Kids: fum, groc i transparent.
•	 Inclou lents groga i transparents addicionals.

Peça del nas de goma antilliscant: manté 
les ulleres a l’altura adequada i sense punts 
de pressió.

Ulleres amb lents intercanviables. Lents 
grogues i transparents incloses.

matERiaL dE La muNtuRa GRiLamid

Les Ulleres BBB estan construïdes en Grilamid TR90. 
Aquest material és lleuger i flexible, d’una gran durabilitat 
i confort. El Grilamid té algunes característiques 
excepcionals com a resistència a la deformació tèrmica, 
bona resistència a la flexió i alta resistència a la tensió. Per 
això, el Grilamid és un material perfecte per a les muntures 
de les nostres ulleres. Podràs doblegar la muntura de les 
teves ulleres en intercanviar les teves lents, sense tenir por 
de trencar-la.

Temples flexibles i nas ajustable 
proporciona l’ajustament perfecte.

Revestiment anti-pluja especial. Quan 
plou, l’aigua llisca de les lents mentre es 
condueix.

Inclou funda de transport.

Lents amb protecció 100% UV.

LENtS PH - FOtOcROmÀtiQuES

S’adapten automàticament a les canviants condicions 
de llum. S’enfosqueixen amb molta llum i pràcticament 
es queden transparents quan hi ha poca llum. Les 
nostres lents són les úniques del mercat que s’adapten 
a la llum d’una manera més efectiva, permetent el pas 
de llum disponible dins del rang entre el 85% i el 17%.

LENtS Pz - POLaRitzadES

La millor elecció per a les nostres rutes amb sol intens. 
Les lents polaritzades ens ofereixen una visió clara, 
mentre eliminen els reflexos. Les lents PZ només 
permeten el pas de la llum directa, oferint com resultat 
una visió millorada i relaxada. Així evitem distraccions 
pels reflexos produïts per la llum en les carreteres, 
arbres, aigua, etc...

LENtS mLc - tEcNOLOGia “muLti LaYER 
cOatiNG”

L’unió de 9 capes confereixen a les lents MLC la seva famosa 
lluentor i contrast per a la visió més nítida sota qualsevol 
circumstància. Totes les ulleres equipades amb lents MLC 
inclouen amb unes groges i transparents per a una millor 
adaptabilitat a les condicions de llum canviants.

LENtS Pc - “SmOkE” (Fum)

Nostra lent bàsica amb una qualitat immillorable. 
Rendiment similar als models PC de BBB. El tintat 
en colors natural està pensat per a gent que prefereix 
un estil més clàssic en les seves ulleres. Totes les 
ulleres amb lents PC, inclouen lents addicionals groga i 
transparent per a una adaptabilitat òptima a qualsevol 
condició de llum.

LENtS cORvadES

Hauràs experimentat la visió distorsionda d’un producte 
de baixa qualitat. Aquesta distorsió visual és a causa 
de la no correcció de les lents que són utilitzades en 
aquest tipus d’ulleres. A causa d’aquesta corba, les lents 
esportives necessiten ser corregides òpticament. BBB 
disposa de lents corregides en les seves ulleres esportives. 
Això significa que estan òpticament equilibrades per evitar 
la visió distorsionada.

BBB és el proveïdor oficial per al 2015 d’ulleres dels equips:Wanty-Groupe 
Gobert, Roompot Oranje Peloton, Synergy Baku, Betch.nl Superior Brentjens 
MTB Racing, Radon Factory Racing and Stressless

4613

4675

4672

3101

31033104

3107

4611

•	 Ulleres estil casual amb lents polaritzades. Ideals si estàs 
buscant una visió el més clara i nítida possible.

•	 Muntura de policarbonat.

C AR ACTERÍSTIQUES

1 716 ULLERES :  TECNOLOGIA DE LES LENTSULLERES



aEROtOP BhE-62

FacESHiELd BhE-63 HELmEtSHiELd BhE-76

titHON BhE-08

titHON BhE-08

•	 Casc triatló i contrarellotge provat al túnel de vent.             
Corretges dels ancoratges ocultes.

•	 Inclou FaceShield (BHE-63, fum) compta amb un 
recobriment hidròfob. L’aigua de la pluja llisca de les 
lents mentre es condueix.

•	 FaceShield transparent disponible per separat.
•	 1 ranura de ventilació d’aire.
•	 Disseny encoixinat per optimitzar el flux d’aire.                 
•	 Talles: M (52-58 cm).
•	 Color: blanc mat i negre mat.

•	 Feta per adaptar-se a la AeroTop BHE-62. 
•	 Els lents inclosos compten amb un recobriment hidròfob.a 

L’aigua de la pluja rellisca de les lents mentre es circula. 
•	 Opcions: fum i clara.

•	 Coberta del casc de silicona. 
•	 Protegeix contra la pluja, el fred i el vent. 
•	 Una mida, s’adapta a la majoria dels cascos.

CASCOS
Probablement la part més important, que cal protegir , per 
anar amb bicicleta, és el seu cap. Però un casc pesat, no 
ventilat, li impedeix anar ràpid i divertir-se. És per això que 
hem desenvolupat una gamma versàtil de cascs per a ciclistes, 
ja sigui per carretera o muntanya. Hem estat donant suport 
a equips ciclistes professionals durant molts anys,i això ens 
ajuda  a desenvolupar cascos que ofereixen la millor combinació 
de seguretat i disseny. No més excuses per no fer servir casc.  
BBB té la solució perfecta per a cada cap.

La nostra dedicació ha donat lloc a un nou casc d’esprint, 
anomenat Tithon, amb una impressionant aerodinàmica 
en combinació amb una gran ventilació. Els equips van 
començar a nomenar-ho “velocitat lliure”. BBB ha passat un 
any afinant l’equilibri entre la baixa resistència i màxima 
ventilació per al casc Tithon. Aquest disseny especial es 
desenvolupa en col·laboració amb la Universitat Tècnica 
de Delft i va ser provat en el túnel de vent. Des de l’inici del 
procés de disseny, el nostre objectiu era trobar l’equilibri 
perfecte de una baixa resistència i una excel·lent ventilació. 
Aquest es el nostre casc afavorit pels dies d’alta velocitat 
sense sentir que el seu cap s’està escalfant.
Què més pot demanar un velocista súper?

El disseny únic del Tithon convina una 
superfície aerodinàmica amb una enorme 
quantitat de ventilació a través de dos grans 
orificis de ventilació en la part davantera del 
casc. D’aquesta manera es pot mantenir la 
velocitat, i mantenir el cap fred.

•	 Millor equilibri entre l’aerodinàmica i termodinàmica. 
•	 Provat al túnel de vent 
•	 Ancoratges de corretges ocultes. 
•	 5 sortides d’aire. 
•	 Obertura per canalitzar un flux d’aire òptim. Disseny encoixinat per 

optimitzar el flux d’aire. 
•	 Talles: M (55-58 cm) i L (58-62 cm). 
•	 Colors: negre mat i blanc brillant. 
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icaRuS BhE-05 FaLcON BhE-01

•	 Estructura de la banda amb reforç de PC.
•	 Corretges dels ancoratges ocultes.
•	 29 ranures de ventilació amb sortides posteriors per a una 

òptima circulació d’aire.
•	 Disseny encoixinat per optimitzar el flux d’aire.
•	 Talles: M (55-58 cm) i L (58-62 cm).
•	 Colors: negre mat, mat negre / blanc, negre mat / de neó groc, 

mat negre / blau, mat negre / vermell i blanc mat.

•	 Reforços amb fibra de carboni i alumini.
•	 23 ranures de ventilació amb sortides posteriors per a una òptima 

circulació d’aire.
•	 Talles: S (52-55 cm), M (55-58 cm) i L (58-62 cm).
•	 Colors: negre, negre / vermell, negre / de neó grogues i blanques.
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tauRuS BhE-26

cONdOR BhE-35

HaWk BhE-27

kitE BhE-33

•	 14 ranures d’aire amb reixetes de ventilació del 
darrere per a un flux d’aire òptim. 

•	 Talles: M (52-58 cm) i L (58-62 cm). 
•	 Colors: negre / blanc, blanc / negre, negre / 

blau i negre / vermell.

•	 18 ranures de ventilació per a una òptima circulació d’aire.
•	 Talles: M (52-58 cm) i L (57-63 cm).
•	 Colors: Colors: negre / vermell, gris, groc neó, blanc / gris

•	 16 Reixetes de ventilació amb conductes 
posteriors per a una circulació d’aire òptima.

•	 Visera extraïble amb fixació oculta. 
•	 Talles: M (55-58 cm) i L (58-62 cm). 
•	 Colors: negre, negre / blau, negre / vermell, 

negre / llima i blanc / plata.

•	 18 reixetes de ventilació amb conductes 
posteriors per a una circulació d’aire òptima.

•	 Visera desmuntable inclosa.
•	 Talles: M (54-58 cm) i L (58-61 cm). 
•	 Colors: negre / blanc, negre / blau, negre / 

vermell i blanc / plata.

Un casc amb el millor dels dos, que és 
com se li pot anomenar el Taurus. Com 
mountainbiker es pot conduir amb una 
visera, és clar. Però també pels moments 
que voleu utilitzar aquest casc sense visera, 
la fixació d’aquesta està amagada al casc. 
Els forats del casc per a la subjecció de la 
visera no son visibles mentre es circula. El 
casc perfecte per dins i fora de la carretera.
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jaYa BhE-28

ELBRuS BhE-34

vaRaLLO BhE-67

NERONE BhE-68

taBLEtOP BhE-52

•	 14 reixetes de ventilació amb conductes 
posteriors per a una circulació d’aire òptima.

•	 Visera desmuntable.
•	 Talles: M (52-58 cm) i L (58-62 cm).
•	 Colors: negre mat, negre mat / magenta, negre 

mat / verd i blanc mat.

•	 18 reixetes de ventilació amb conductes 
posteriors per a una circulació d’aire òptima.

•	 Visera desmuntable.
•	 Talles: M (52-58 cm) i L (57-63 cm). 
•	 Colors: negre mat, blanc mat, negre / vermell, 

negre / blau i negre / groc neó.

•	 Casc offroad de muntanya. 
•	 18 reixetes de ventilació amb conductes 

posteriors per a una circulació d’aire òptima. 
•	 Visera extraïble, ajustable en alçada. 
•	 Talles: M (54-58 cm) i L (58-61.5 cm). 
•	 Colors: negre mat, blanc mat, taronja / 

vermell i mat verd / blau.

•	 Casc offroad de muntanya. 
•	 18 reixetes de ventilació amb conductes 

posteriors per a una circulació d’aire òptima. 
•	 Angle de la visera ajustable. 
•	 Talles: M (54-58 cm) i L (58-61.5 cm). 
•	 Colors: negre / blanc mat, mat negre / verd, 

negre mat / taronja i mat negre / vermell.

•	 Casc per a freeride / dirtjump.
•	 10 reixetes de ventilació amb conductes 

posteriors per a una circulació d’aire òptima.. 
•	 Talles: M (52-57 cm) i L (58-61 cm). 
•	 Color: negre mat.

2524 C ASCOS :  MTB C ASCOS :  MTB



HERO BhE-48

BOOGY BhE-37

  

GOBERT
GROUPE

               

•	 11 reixetes de ventilació amb conductes 
posteriors per a la circulació d’aire òptima. 

•	 Feu clic-a la llum del darrere LED, amb bateries 
fàcils de reemplaçar.

•	 Mida: M (51-55 cm). 
•	 Colors: negre / blau, negre / vermell, negre / 

gris / blau, negre mat i blanc mat.

•	 12 reixetes de ventilació amb conductes 
posteriors per a una circulació d’aire òptima.

•	 Mida: S (48-54 cm) i M (52-56). 
•	 Colors: camuflatge verd (M), camuflatge rosa 

(M), cor (M), Policia (M i S), Bug (M i S), flors 
(M i S), Panda (S and M), Cool (S and M), 
Sweet (S and M).

FLEXcLOSE 

Dial de tancament, es pot ajustar amb una sola mà. 
El sistema de silicona totalment flexible s’embolica al 
voltant de la forma del cap. Per adaptar-se encara millor, 
el sistema també és regulable en alçada.

tRiFit 

Sistema de tancament ajustable en altura. Tancament 
amb goma de 2 components i anell flexible que convina 
una ferma retenció amb una increïble ajust. Dial de 
tancament ajustable amb una mà.

tWiStcLOSE 

Sistema de tancament de fàcil ajust amb només una mà.

SiStEma dE REFREdamENt dEL FLuX d’aiRE - acS. 

Quan muntes intensament, produeixes un munt de calor. El sobre escalfament 
del teu cos redueix el teu rendiment. Més del 40% de la calor del cos, es perd pel 
teu cap. Portar un casc, normalment és dolent per a la ventilació. Per això, hem 
inventat el sistema de ventilació Airflow (ACS) per al nostre casc Icarus. A causa de 
l’especial disseny de l’escuma (foam) i el farciment, l’aire és canalitzat al voltant 
del teu cap. Això garanteix un òptim control de la calor en el teu cap.

Tecnologia In-Mold.

Estructura interna de reforç de 
BBB. Permet una major reducció 
de pes i augmenta de flux d’aire 
sense comprometre la resistència.

Reforçada de Carboni.

Un tractament especial que 
augmenta l’absorció de l’umitat, 
per a mantenirte sec.

Coixinets rentables. (Coixinets de 
recanvi, estan disponibles per a tots 
els cascos).

Cintes ajustables.

Reixeta contra insectes.

Adhesius reflectors.

BBB és el proveïdor oficial de cascs per al 2015 dels equips: FDJ, Wanty-
Groupe Gobert, Roompot Oranje Peloton, Synergy Baku, Betch.nl 
Superior Brentjens MTB Racing, Radon Factory Racing and Stressless

C AR ACTERÍSTIQUES

2726 C ASCOS :  JUNIOR C ASCOS :  TECNOLOGIA



GRavitY BBw-315

ELEmENt BBw-310

•	 Jersey per a la bici fet de teixit de polièster 
ActivePlus d’assecat ràpid.

•	 Incorpora un tall específic a l’esquena 
lleugerament més llarg. 

•	 La vora del maillot, compta amb un teixit 
per a netejar les ulleres.

•	 Estructura ample per ofereir la màxima 
llibertat de moviment.

•	 Talles: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
•	 Color: negre / gris, negre / verd / blau i 

negre / taronja / vermell.

•	 Pantalons curts per a la bicicleta amb 
forma cònica.

•	 Panells d’estirament direccional 
estratègicaments organitzarts, per 
proporcionar la màxima llibertat de 
moviment.

•	 Sistema d’ajust amb velcro a la cintura.
•	 Encoixinat posterior amb una banda amb 

travetes a la cintura
•	 Butxaca davantera amb cremallera.
•	 Frontal amb cremallera i velcro per als 

tancaments duals.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
•	 Color: negre, blau i verd.

ROBA
En BBB sabem com vestir per a una festa. Per a la bici 
com és. Si t’agrada, roba més de competició o un estil 
més fluix durant el cap de setmana, el tenim. Dissenyem 
la nostra roba per a vostè en la nostra ment. Els nostres 
dissenyadors munten en bicicleta tan fanàticament com 
vostè, perquè sàpiguen del que estan parlant. Des decobre 
sabates, per a dies freds i plujosos fins a jerseis estructura 
de malla per a les nits d’estiu, que està provat i compleix 
amb les seves expectatives. Vestir-se amb estil amb BBB.

Si vostè és un pilot d’enduro o de rutes llargues pels caps 
de setmana, i no vol anar ajustat amb un maillot i cullot 
de carretera. Entenem que t’agradi la teva llibertat. En la 
nostra última col·lecció hem afeguit samarretes amples 
i pantalons curts. La nostra samarreta Gravity li permet 
sentir -se lliure. El material ActivePlus QuickDry no et fa 
sentir suat. es pot convinar amb els nostres nous pantalons 
curts de ciclista Element. Els pantalons curts Element 
inclouen un velcro i la cintura encoixinada per a un ajust 
òptim i li ofereixen un emmagatzematge segur a la butxaca 
davantera amb cremallera. Surti fora i no dubti!

La vora del maillot Gravity té un secret 
amagat, compta amb un teixit per a netejar 
les lents. D’aquesta manera pots netejar es 
ulleres a l’acte
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ROadtEcH BBw-232

kEiRiN BBw-239

cOmFORtFit BBw-234

OmNium BBw-242

PuRSuit BBw-243

•	 Mallot de màniga curta topall de gamma amb racefit. 
•	 Fet del material lleuger, elàstic Aerolite.
•	 Insercions de teixit reixeta AirDry per a una ventilació extra.
•	 Mànigues pre-formades en lycra per a un perfecte ajust anatòmic i aerodinàmic.
•	 Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL. 
•	 Colors: negre / blanc, negre / blau, negre / groc neó i negre / vermell.

•	 Còmode mallot de màniga curta.
•	 Fet de tela ComfortPlus. 
•	 Insercions de teixit reixeta AirDry per a una ventilació extra.
•	 Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
•	 Colors: groc neó, blau i vermell.

•	 Còmode mallot de màniga curta 
•	 Fet de tela ComfortPlus. 
•	 Insercions de teixit reixeta AirDry per a una ventilació extra.
•	 Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
•	 Talles: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL i XXXL. 
•	 Colors: negre / blanc, negre / groc neó, negre / blau i negre / vermell.

•	 Topall de la gamma mallot de màniga curta racefit.
•	 El teixit de polièster amb ActivePlus de quatre vies, absorbeix i expulsa la 

humitat de la pell.
•	 Insercions de malla Airdry per a la refrigeració addicional.
•	 Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre / blanc / magenta, negre / vermell i morat.

•	 Topall de la gamma mallot de màniga curta racefit 
especialment dissenyat per a la dona.

•	 El teixit de polièster amb ActivePlus de quatre vies, 
absorbeix i expulsa la humitat de la pell.

•	 Insercions de malla Airdry per a la refrigeració addicional.
•	 Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre / blanc / magenta i negre / blanc / celeste.
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tRaNSitiON jERSEY BBw-237cONtROLSHiELd BBw-261

EaSYSHiELd BBw-164EaSYSHiELd BBw-164w

ELitESHiELd BBw-174waLPiNESHiELd BBw-173

cORSavESt BBw-281ELitESHiELd BBw-174

•	 Còmode mallot de màniga llarga fabricat en teixit DiamondSoft.
•	 Teixit de malla molt transpirable a l’aixella.
•	 Silicona antilliscant a la cintura.
•	 Talles: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Jaqueta ultralleugera i impermeable d’hivern per a home, fet de tela Trioxx. 
•	 Panells en punts estratègics fent-la més impermeable i paravents on més es necessita.
•	 Suau teixit ThermoPlus que calenta a l’esquena i altres zones de transpiració. 
•	 Mànigues pre-formades en lycra als punys interiors amb forma d’anella. 
•	 Banda elàstica a la part posterior combinat amb silicona. 
•	 Panell amb forma anatòmica,per a un ajustament còmode. 
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL. 
•	 Color: negre, negre / blau, negre / vermell, negre / groc neó.

•	 Jaqueta d’hivern ultralleugera per a home, fabricada en PremiumHeat; el teixit 
polar suau, mantindrà el teu cos calent i sec durant l’exercici.

•	 Forma anatòmica per a un ajust perfecte.
•	 Tira de silicona en la cintura.
•	 Talles: S,M,L,XL, XXL i XXXL.
•	 Colors: negre/blanc/vermell i negre/groc neó.

•	 Jaqueta ultralleugera d’hivern per a home.
•	 Panells de teixit Trioxx en punts estratègics fent-la més impermeable i 

paravents on més es necessita.
•	 Teixit PremiumHeat en l’esquena, mànigues i altres zones de transpiració. 

Aquest teixit polar suau mantindrà el teu cos calent i sec durant l’exercici.
•	 Forma anatòmica per a un ajust perfecte.
•	 Tira de silicona en la cintura.
•	 Talles: S, M, L, XXL i XXXL.
•	 Colors: negre i negre / reflectant.

•	 Jaqueta ultralleugera d’hivern per a dona realitzada en teixit Trioxx.
•	 Panells de teixit Trioxx en punts estratègics fent-la més impermeable i paravents 

on més es necessita.
•	 Teixit PremiumHeat en l’esquena, mànigues i altres zones de transpiració. 

Aquest teixit polar suau mantindrà el teu cos càlid i sec durant l’exercici.
•	 Forma anatòmica dissenyada per a dona per a un ajust perfecte.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Color: negre.

•	 Jaqueta d’hivern per a dona, lleugera, paravent i impermeable.
•	 Panells de teixit Trioxx en punts estratègics fent-la més impermeable i 

paravent on més es necessita.
•	 Teixit Thermoplus en l’esquena i altres zones de màxima transpiració. 

Mànigues pre-corbades amb Lycra i punys interiors amb forma d’anella. 
•	 Panell anatomic dissenyat per a les dones per a obtenir un ajustament 

còmode. 
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL. 
•	 Colors: negre / magenta i negre / blanc.

•	 Armilla ultralleugera d’hivern per a home fet de material de 
BreezeSkin, amb un recobriment repel · lent a l’aigua. 

•	 Teixit de malla en la part posterior per a una òptima respiració. 
•	 Forma anatòmica per a un ajust perfecte.
•	 Tira de silicona en la cintura.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Jaqueta ultralleugera d’hivern per a dona realitzada en teixit PremiumHeat.
•	 El teixit polar suau mantindrà el teu cos càlid i sec durant l’exercici.
•	 Forma anatomia dissenyada per a dona per a un ajust perfecte.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre/blanc i negre/rosa.
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StORmSHiELd BBw-265 POckEtSHiELd BBw-147

POckEtvESt BBw-151 BaSESHiELd BBw-148 tRaNSSHiELd BBw-228

BBB tEam jERSEY BBw-301

BBB tEam BiB-SHORtS BBw-255

BBB tEam caP BBw-257

•	 Jaqueta ultralleugera impermeable amb membrana Aquatec.
•	 Totes les costures estan totalment gravades, evitant fuites d’aigua.
•	 Lycra en el doblec i al puny.
•	 Sistema amb cordó elàstic: es pot plegar en un paquet petit (140 grams).
•	 Part posterior ventilada per a una major transpiració. 
•	 Forma de panell anatòmic per a un ajustament còmode.
•	 Panell posterior per salvar-te de les esquitxades de la roda posterior.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
•	 Color: semi-transparent.

•	 Jaqueta ultralleugera d’aigua plegable amb ajust perfecte.
•	 Paravents, resistent a l’aigua, i amb transpiració.
•	 Esquena i aixella en reixeta per a una òptima transpiració.
•	 Butxaca posterior amb butxaca petita extra: Et permet plegar la 

jaqueta en el seu interior.
•	 Pes: Només 95 g.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Armilla lleugera de pluja plegable.
•	 Paravents, resistent a l’aigua, i amb transpiració.
•	 Esquena ventilada per obtenir major respiració. 
•	 Butxaca del darrere amb funda extra: es pot 

plegar en un paquet petit. 
•	 Pes: només 60g. 
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Impermeable i paravent. Realitzat en poliester 
ultralleuger.

•	 Ajust elàstic en cintura i mànigues.
•	 Formes anatòmiques per a un perfecte ajust.
•	 Panell posterior per salvar-te de les esquitxades de la 

roda posterior.
•	 Talles: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
•	 Colors: negre i groc neó.

•	 Jaqueta ultralleugera paravents i repelent d’aigua.
•	 Cintura amb Lycra.
•	 Panell anatòmic per a un ajustament còmode. 
•	 Talles: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL i XXXL. 
•	 Color: semi-transparent.

•	 Mallot de màniga curta de l’equip BBB.
•	 Fet de tela ComfortPlus.
•	 Insercions de teixit reixeta AirDry per a una ventilació extra.
•	 Tira de silicona antilliscant a la part inferior.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Topall de gamma dels Culots llargs BBB Team amb 10 panells.
•	 Panells súper confortables, antilliscants amb silicona per evitar el seu lliscament.
•	 Logo BBB negre sobre negre en panells laterals.
•	 Talles: 128, 130, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Gorra de cotó de ciclisme de l’equip BBB. 
•	 Ideal per mantenir la pluja i la suor fora dels ulls. 
•	 Construcció de 3 panells. 
•	 Elàstic a l’esquena. 
•	 Banda de folre interior suau. 
•	 Mida única.
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uLtRatEcH BiB-SHORtS BBw-215

cORSa SHORtS BBw-220 SHORtS BBw-82

GiRLtEcH SHORtS BBw-217

SHORtS LadY BBw-85

juNiOR SHORtS BBw-222

cORSa BiB-SHORtS BBw-219 BiB-SHORtS BBw-81

GiRLtEcH BiB-SHORtS BBw-216 juNiOR BiB-SHORtS BBw-221

tHERmO BiB-SHORtS BBw-271 LEGStOP BiB tiGHtS BBw-192 LEGSHiELd BiB tiGHtS BBw-188

BBw-183

BBw-181 QuadRa 3/4 BiB tiGHtS BBw-190

QuadRa BiB tiGHtS BBw-184

QuadRa tiGHtS BBw-182

•	 Culot llarg topall de gamma de 12 panells. Amb 
badana d’home Premium 2.0, amb protecció anti-
bacteris.

•	 Panells antilliscant i confortable amb silicona en el 
seu disseny per evitar el seu lliscament.

•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Culot curt topall de gamma, fabricat amb 225 grams de 
material de Lycra Sport Energy. 

•	 La tela assegura una compressió muscular, correcta. 
•	 10 panells per a un ajustament perfecte. 
•	 Suau elàstic amb diseny amb silicona.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL. 
•	 BBW-220: Igual que BBW-219 sense malla superior.

•	 Culot curt de gamma alta.
•	 Fet de material de elastà amb el suport muscular. 
•	 Banda elàstica còmoda amb silicona en el seu disseny per evitar 

el seu lliscament.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL. 
•	 Colors: negre, negre / vermell, negre / blau i negre / groc neó.
•	 BBW-82: Igual que BBW-81 sense malla superior. Colors: negre i 

negre / groc neó.

•	 Culot de noia topall de gamma de 12 panells amb 
badana Premium 2.0 i protecció antibacteris.

•	 Panells de licra antilliscant i confortable amb 
silicona en el seu disseny per evitar el seu 
lliscament.

•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 BBW-217: Igual que BBW-216 sense malla 

superior.

•	 Culot curt de 10 panells.
•	 Suau elàstic amb silicona per a un millor agarri. 
•	 Elàstic amb impresions de silicona. 
•	 Talles: XS, S, M, L, XL i XXL. •	 Culots curts dissenyats especialment per als nens. 

•	 Pinça elàstica amb impressió de silicona. 
•	 Talles: 128, 140, 156 i 164. 
•	 BBW-222: Igual que BBW-221 sense malla superior.

•	 Culots curts de teixit termo, ideals durant les sortides 
de primavera i tardor. 

•	 Elàstic amb impresions de silicona. 
•	 Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•	 Topall de gamma dels culots d’hivern, amb suport i 
ajust addicional per a la musculatura realitzada en teixit 
Thermotec amb insercions en teixit Trioxx Hi-stretch en 
zones específiques per a una millor protecció contra el vent.

•	 Rivets blancs en lycra.
•	 Tira de silicona en els turmells.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Topall de gamma dels culots d’hivern, amb suport i 
ajust addicional per a la musculatura realitzada en 
teixit Thermotec.

•	 Rivets blancs en lycra.
•	 Tira de silicona en els turmells.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Culot d’hivern amb teixit tèrmic amb panells anatòmics per a un ajust perfecte.
•	 Tira de silicona en els turmells.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
•	 BBW-181: Igual que el model BBW-182 Quadra Tights, sense la badana Multi-Stretch.
•	 BBW-183: Igual que el model BBW-181 Quadra Tights, sense malla superior.
•	 BBW-184: Igual que el model BBW-182 Quadra Tights, sense malla superior.

•	 Culot pirata 3/4 Bib-tights realitzat en teixit Thermotec 
amb panells anatòmics.

•	 Tira de silicona en la rematada final, sota el genoll.
•	 Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
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LadYStOP tiGHtS BBw-196 LadYSHiELd tiGHtS BBw-194

GiRLtEcH 3/4 BBw-218 tiGHtS BBw-226juNiOR BiB-tiGHtS BBw-225

cOOLLaYER Buw-07

BaSELaYER WOmaN Buw-05

BaSELaYER WOmaN Buw-06

BaSELaYER maN Buw-01

BaSELaYER maN Buw-02

•	 Topall de gamma dels culots d’hivern per a dona ergonòmics, amb 
suport i ajust addicional per a la musculatura realitzada en teixit

•	 Thermotec amb insercions en teixit Trioxx Histretch en zones 
específiques per a una millor protecció contra el vent.

•	 Tira de silicona en els turmells.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.

•	 Culot d’hivern de la gamma alta per a dona realitzat en teixit 
Thermotec amb panells anatòmics.

•	 Tira de silicona en els turmells.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.

•	 Culot pirata 3/4 topall de gamma realitzat amb 11 panells.
•	 Panells de lycra antilliscant que inclou silicona en el seu 

disseny per a evitar el seu lliscament.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.

•	 Culot de tela Thermo, dissenyats especialment per als nens. 
•	 Forma de panell anatòmic per a un ajustament còmode. 
•	 Tira de silicona als turmells. 
•	 Talles: 128, 140, 156 i 164. 
•	 BBW-226: Igual que BBW-225 sense malla superior.

•	 Samarreta fabricada amb polipropilè, amb la construcció del cos sense fissures. 
•	 CoolSkin és una fibra ultralleugera de polipropilè obert, que s’ha desenvolupat i 

dissenyat per mantenite fresc i sec en condicions de calor.
•	 L’estructura de malla oberta promou el flux d’aire entre la tela i la pell, mentre que 

l’efecte push-pull expulsa la suor de la seva pell a la capa exterior. 
•	 Talles: XS / S, M / L, XL / XXL.

•	 Samarreta interior BaseLayer, màniga curta o sense mànigues.
•	 Per a dona.
•	 Teixit ultra fi de reixeta en aquelles zones en les quals el cos 

necessita una major ventilació.
•	 Talles, S, M, L, XL i XXL.

•	 Samarreta interior BaseLayer, màniga curta o sense mànigues.
•	 Teixit ultra fi de reixeta en aquelles zones en les quals el cos 

necessita una major ventilació.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
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tHERmOLaYER WOmaN Buw-15

tHERmOLaYER WOmaN Buw-16

tHERmOLaYER maN Buw-11

tHERmOLaYER maN Buw-12

iNNERSHORtS maN Buw-51 iNNERSHORtS WOmaN Buw-55 iNNERSHORtS PRO Buw-61

HiGHLEGS BBw-201 cOmFORtLEGS BBw-91 cOmFORtkNEE BBw-93

HiGHaRmS BBw-202 cOmFORtaRmS BBw-92

HELmEtHat BBw-97

WiNtERHat WiNdBLOck BBw-292

RaiNcaP BBw-294

FuLLHEad BBw-100

cOmFORtHEad BBw-99cOmFORtNEck BBw-98 caSuaLHEad BBw-291

cOmFORtcaP BBw-293

•	 Samarreta interior per a dona.
•	 BUW-15: màniga curta.
•	 BUW-16: màniga llarga.
•	 Zones específicament dissenyades per a un ajust perfecte al cos.
•	 Gran eficiència tèrmica.
•	 Zones de reixeta que milloren la transpiració en zones crítiques.
•	 Talles: XS/S, M/L i XL/XXL.

•	 Samarreta interior per a home.
•	 BUW-11: màniga curta.
•	 BUW-12: màniga llarga.
•	 Zones específicament dissenyades per a un ajust perfecte al cos.
•	 Gran eficiència tèrmica.
•	 Zones de reixeta que milloren la transpiració en zones crítiques.
•	 Talles: XS/S, M/L i XL/XXL.

•	 Pantalons interiors ultralleugers, transpirables, dissenyats 
per a home.

•	 Realitzat en material Polyester i Spandex confortable.
•	 Elàstic BBB que manté el culot en la posició correcta.
•	 Perfecte per viatjar o sortir a donar un tranquil passeig.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
•	 Colors: negre i blanc.

•	 Pantalons interiors ultralleugers, transpirable, dissenyat 
per a dona.

•	 Realitzat en material Polyester i Spandex confortable.
•	 Elàstic BBB que manté el culot en la posició correcta.
•	 Perfecte per viatjar o sortir a donar un tranquil passeig.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre i blanc.

•	 Pantalons curts interiors ultralleugers, transpirable
•	 Fet de polièster d’assecat ràpid i spandex.
•	 Amb badana elàstica extra còmoda.
•	 Tira de spandex en la cama amb impressió de silicona.
•	 Tira de BBB elàstica per mantenir els pantalons curts en la 

posició correcta.
•	 Perfecte per al ciclisme de muntanya, els desplaçaments o 

per bicicleta híbrida.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Camal realitzat en teixit Thermotec.
•	 Panells precorbats anatòmics.
•	 Dues bandes de silicona antilliscament en 

la part superior.
•	 Talles: S, M, L i XL.

•	 Camals realitzats en teixit Thermo fabric.
•	 Panells anatòmics.
•	 Tira de silicona antilliscant.
•	 Talles: S, M, L i XL.

•	 Camals realitzats en teixit Thermo fabric.
•	 Panells anatòmics.
•	 Tira de silicona antilliscant.
•	 Talles: S, M, L i XL.

•	 Maniguets tèrmics realitzats en teixit 
Thermotec.

•	 Panells precorbats anatòmics.
•	 Dues bandes de silicona antilliscament en la 

part superior.
•	 Talles: S, M, L i XL.

•	 Maniguets tèrmics realitzats en teixit 
Thermo fabric.

•	 Panells anatòmics.
•	 Tira de silicona antilliscant.
•	 Talles: S, M, L i XL.
•	 Colors: negre, blanc i blau.

•	 Mida única. Realitzat en material tèrmic.

•	 La banda de material de Trioxx cobreix les orelles i el front per a protegir contra el vent. 
•	 Material de Thermo a la part superior per a proporcionar una transpiració addicional. 
•	 Part posterior més llarga per a protegir el coll. 
•	 S’adapta còmodament sota un casc. 
•	 Mida única.

•	 Capell per a la bici impermeable amb membrana Aquatec.
•	 Et protegeix de la pluja i dóna un aïllament addicional en temps fred.
•	 Totes les costures estan totalment gravades, evitant que l’aigua entri per el fil de cosir.
•	 Transpirable, elàstic, prim i lleuger.
•	 Construcció de 3 panells.
•	 Retorna el teixit elàstic.
•	 Banda folre interior suau.
•	 Talla única.

•	 Balaclava per als ciclistes de material 
termo en talla única.

•	 Capell amb una perfecta absorció de la suor.
•	 Teixida ultralleugera realitzat en 100% 

polyester.
•	 Colors: negre i blanc.

•	 Mocador de coll sense costures, especial 
per a ciclisme realitzada en Teixit 
ultralleuger realitzat en 100% polyester.

•	 Pot emprar-se de múltiples formes.

•	 Capell tipus casual, talla única 
(100% acrílic).

•	 Manté fora la suor dels seus ulls durant 
els seus passejos. 

•	 S’adapta còmodament sota del seu casc. 
•	 La banda de Lycra garanteix un 

ajustament perfecte. 
•	 Panell de malla superior per a una 

ventilació extra. 
•	 Talla única.
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MULTISTRETCH
El teixit de la badana en 4 
direccions dóna un confort òptim. 
Realitzada en una peça, 95% 
coolmax i 5% spandex, aquesta 
badana s’ajusta completament 
al teu cos. A més dóna un 
màxim suport en les zones on ho 
necessites. Tractament especial, 
QuickDry, afavoreix la transpiració 
i et manté sec. Disponible per a 
home i dona.

PREMIUM 2.0
La badana Premium 2,0 és el topall 
de gamma de les nostres badanes. 
L’ocupació de noves fibres permet 
una millor transpiració i una gran 
elasticitat. La coberta en teixit molt 
suau absorbeix i elimina la suor de la 
pell, per mantenir el màxim confort. 
Disponible per a home i dona.

ERGOFIT
El farciment Ergofit és un 
coixinet italià de gamma alta, 
desenvolupat amb una escuma 
d’alta densitat. La capa de 3 mm 
d’espessor amb base d’escuma 
assegura una gran llibertat de 
moviment, també proporciona 
una elasticitat increïble. La 
perforació interna augmenta la 
funció d’absorció del flux d’aire i la 
humitat per a més comoditat.

ITALIAN
Badana italiana topall de gamma, 
de volum baix amb teixit hidròfil 
i tractament antibacterià. Està 
realizada en teixit de 4 direccions, 
i en una única peça per a un 
confort màxim. Disponible per a 
home i dona.

JUNIOR
Anatòmicament el encoixinat 
esta dissenyat especialment 
per als joves. Molt elàstic i amb 
gran absorció de l’humitat per 
al màxim confort.

ROBa: tauLa dE taLLES 

La mida de qualsevol persona individual depèn de la seva estructura física. Perquè et 
facis una referència apropiada per a la indicació de mida, desde BBB ens referim a la 
taula de talles Europea. Les samarretes de BBB estan dissenyades tant per un nivell 
competitiu com per a corredors aficionats. Utilitza les mides I i II per a les samarretes i 
les jaquetes. Mida que correspon a la circumferència del seu pit. Utilitza les mides III i 
IV per als cullots curts, llargs, pantalons. Mida que correspon a la circumferència de la 
cintura per als homes i els malucs circumferència per a les dones.  
 
També podeu trobar la nostra taula de talles en:
es.BBBcycling.com/headlines/sizing-chart

Per a home. Per a dona. Coll amb part interior en 
folro polar.

3 butxaques posteriors 
de fàcil accés.

3 butxaques, un 
amb cremallera 
oculta.

4 butxaques, un amb 
cremallera.

Reixeta en part superior. Costures planes.

Totes les costures 
estan totalment 
tancades, per evitar 
fuites d’aigua.

Cremallera sencera YKK. Cremallera sencera YKK. Cremallera amb solapa 
interior.

Cremallera en el 
turmell.

Mànigues precurvades que 
permeten un millor ajust 
sobre la bicicleta.

Un teixit d’alt rendiment amb 
excel · lents propietats d’absorció 
d’humitat i amb la màxima 
transpirabilitat per a un alt nivell de 
comoditat. La compressió muscular i 
excel · lent elasticitat garanteixen la 
màxima llibertat de moviment.

Teixit de polièster lleuger amb 
excel·lents propietats d’absorció 
d’humitat i una excel·lent elasticitat 
per garantir la màxima llibertat de 
moviment i un alt nivell de confort.

L’últim en transpiració. Aquest teixit 
a força de polièster direccional de 4 
formes, té unes insuperables propietats 
de ventilació.

Membrana impermeable i transpirable 
per a una màxima protecció, del 100% 
per al vent. Els porus microscòpics són 
impermeables a l’aigua (10.000mm / 
H2O), però permeten que el vapor passi a 
través de la part interior (10.000 g / m2 / 
24h). Així que vostè romandrà sec i evitara 
el sobreescalfament.

Un teixit a prova de vent, prim i ultra 
lleuger. BreezeSkin també és repelent a 
l’aigua gràcies a un recobriment especial.

Teixit de polièster ultralleuger que 
regula perfectament la temperatura 
corporal, evacuant tota la transpiració 
fora del cos.

Un teixit que et mantindrà 
sec i fresc, fins i tot en les 
temperatures més càlides.

Fibres de secció transversal que 
ofereixen un de 28% capacitat 
d’absorció d’humitat.

Teixit tècnic “High-end”, 100% polièster, 
laminatge amb un fi folro polar en la seva 
part interior. La combinació d’aquest 
material amb el folro polar no solament 
fa que sigui un teixit càlid amb una gran 
transpiració, sinó que aconsegueix expulsar 
la suor molt més ràpida que altres teixits 
per unamillor evaporació.

Teixit d’estirament còmode, per a la 
llibertat de moviment.

Un teixit que consisteix en dos fils 
super lleugers, un repel · lent de l’aigua 
i un suau folre polar a l’interior amb 
funció d’alta absorció. Gràcies a aquesta 
tecnologia de 2 fils, el seu cos va estarà 
càlid i sec durant l’exercici.

Un tractament especial que augmenta 
l’absorció de l’umitat, per a mantenirte sec.

Una convinació de teixits especials, 
que s’han desenvolupat i dissenyat 
específicament per mantenirte calent 
i sec en condicions de fred.

Unisex. Amb qualitats 
reflectants de la llum 
en la foscor.

Adhesius reflectors.

Una barreja de fibres de polipropilè 
ultralleuger i obert, s’ha desenvolupat i 
dissenyat específicament per mantenir fresc 
i sec en condicions de calor. L’estructura 
de malla hexagonal oberta, promou el flux 
d’aire entre la tela i la pell, mentre que 
l’efecte push-pull de la tela absorbeix la 
humitat de la seva pell a la capa següent.

Gran aïllament degut a la combinació 
de elastà i polièster. Perfecta per a 
condicions fredes o semi-fredes.

Teixit d’alta qualitat que facilita l’evacuació 
de suor. Excellents característiques aïllants i 
fàcil de rentar.

Teixit elàstic, anti-bacterial. Excel · lent 
aïllant, de la respiració i la humitat. Teixit 
gruixut i suau folre interior. Perfecte per a 
condicions de fred.

Teixit de gamma alta, amb transpiració realitzat 
en 3 capes amb característiques, paravent i 
impermeable. El material exterior elàstic es fixa 
a la membrana de poliuretà (PU) i està protegit 
a l’interior per una capa de polar. Gràcies a 
aquesta tecnologia de 3 capes, el seu cos estarà 
càlid i sec durant l’exercici.

Les mateixes característiques que Trioxx, però 
un nivell més alt, material de 3 capes d’alta 
gamma transpirable, amb característiques 
resistents a l’aigua i al vent, mantenint el cos 
sec i càlid durant l’exercici. Una membrana 
de poliuretà (PU) està unida entre el material 
exterior elàstic i està protegit a l’interior per 
una capa de polar.

MATERIALS

II

IV

III

I

II

IV

III

I

C AR ACTERÍSTIQUES

EMIDES 
EU

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

MIDES EU S 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

II

IV

IIII

MIDES EU 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
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aQuaSHiELd BwG-23

uLtRazONE BwG-24SuBzERO BwG-28

WEatHERPROOF BwG-25

SuBzERO BwG-28

GuANTS D’hIVERN
Desafortunadament el clima no ens permet viatjar en 
pantalons curts i samarreta durant tot l’any. El mal temps 
ens ha fet experts en la fabricació de guants còmodes, 
càlids i d’hivern. Els nostres desenvolupadors els encanta 
provar en condicions reals, portant-los contra els elements. 
Tenim una gamma completa de guants d’hivern, incloent 
els models de carretera per a les condicions hivernals 
suaus i els nostres nous guants d’hivern SubZero per a 
temperatures àrtiques. Mai deixi que les seves mans siguin 
víctima del seu impuls il·limitat a muntar tot l’any. Així 
que agafi els guants i monti en la bicicleta.

Vostè vol la comoditat d’una foguera i la precisió d’una 
fulla d’afaitar? BBB li porta els SubZero. Adequat per 
a temperatures per sota de zero, aquest guant és prou 
fort com per vèncer les circumstàncies, de congelació. 
Un disseny amb el polze i el dit índex de diferència. 
Tres dits junts per la calor addicional. Amb braçalet 
extrallarg resistent a l’aigua i al vent. Així de simple, 
però indispensable la primera vegada que es fan servir. 
Prepara’t per a un passeig sense mans fredes.
Somriu, s’acosta l’hivern!

Dit del polze compatible amb pantalla tàctil. Amb els 
guantsSubZero seves mans es mantenen calents i 
còmodes, mentre que encara permet que vostè pugui 
operar els seus engranatges o una pantalla tàctil, 
gràcies al seu disseny únic.

•	 Guant tècnic de gamma alta per a dies tant humits com a secs a l’hivern.
•	 La membrana Eurotex de PolyUrethane per a l’aire fred i l’aigua, mentre 

permet que el vapor de la suor surti, mantenint les mans seques i calentes.
•	 Zona superior realitzada en teixit Trioxx, paravents i resistent a l’aigua.
•	 Zona d’artells elàstic per a una major flexibilitat.
•	 Teixit Clarino de reforç en polze, buit entre polze en índex i palmell del guant.
•	 Canellera extra llarga de 45mm en neoprè súper adaptable.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Desafortunadament a BBB no provenen d’un país famós per les seves palmeres 
i pinyes colades. A partir d’això és lògic que es pot esperar que anem amb un 
guant com el UltraZone. I els nostres dissenyadors de guants havien d’aconseguir 
ells mateixos per portar-los als límits. Amb vent i a prova d’ aigua, HYTEX amb 
una capa una de tela softshell TRILITE a l’exterior. El puny llarg, no deixa passar 
“influències externes” no desitjats. 

•	 Farciment i amb impresions de silicona mantindran un control sobre fins i tot el 
més brut de manillar. Un rus per netejar al polze l’ajudarà a desfer-se de qualsevol 
brutícia que va del nas. I vostè pot fins i tot utilitzar el telèfon intel ligent amb el 
polze, compatible amb pantalla tàctil. És hora de embrutar-se les mans! 

•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Topall de la gamma manopla de tres dits per als dies més freds.
•	 El disseny del guant dóna la calor d’una manyopla però amb la destresa 

per fer funcionar els engranatges i els frens.
•	 Capa Eurotex feta de poliuretà resistent a l’aire fred i l’aigua d’entrada, 

mentre que micropunts permeten que la humitat s’escapi, mantenint les 
seves mans calentes i seques.

•	 Fabricat amb teixits impermeable Trioxx i paravent.
•	 Folre del guant pre-cosit per a un ajustament còmode i un màxim 

aïllament tèrmic.
•	 Clarino reforçat al dits polze i l’índex.
•	 Còmode braçalet extra-llarg amb folre polar.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Guant de competició de gamma alta dissenyat per al clima humit i sec a l’hivern.
•	 Sistema especial en 3 capes:
•	 1. Capa interior fina pre cusida per a un ajust perfecte i màxim aïllament tèrmic.
•	 2. Capa intermèdia amb transpiració en HYTEX, a més de paravent i impermeable, 

realitzada en PolyUrethane (*PU). Mantenen l’aire fred i l’aigua fora.
•	 3. Capa exterior en teixit Trioxx en la part superior , i d’Amara en el palmell.
•	 Canellera modelada anatòmicament en neoprè súper adaptable amb tancament 

de Velcro.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
•	 Colors: negre/groc neó.
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cOLdSHiELd BwG-22 cONtROLzONE BwG-21

RacESHiELd BwG-11 RacESHiELd WiNdBLOckER BwG-11w iNNERSHiELd BwG-27

aRcticdutY OSS BwS-16B

uLtRaWEaR BwS-12

SPEEdFLEX BwS-14

NEOSHiELd BwG-26

•	 Guant tècnic de gamma alta per al clima d’hivern.
•	 Realitzat en teixit d’última generació Softshell; 

fi, paravents i amb transpiració, amb interior en 
folro polar fi.

•	 Reforços de Clarino en el polze i buit polze-índex.
•	 Gravat negre sobre negre.
•	 Canellera extra llarga de 45mm en neoprè súper 

adaptable i tancament de Velcro.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Guant lleuger i flexible,fi però de gran resistència.
•	 Membrana paravent i impermeable que manté les teves 

mans còmodes i calentes en condicions de fred.
•	 Gel d’escuma encoixinada a la palma per a una màxima 

comoditat. 
•	 Maneguet de neoprè extra-llarg amb corretja de velcro. 
•	 Amara reforçat al polze i l’índex.
•	 Talles: 128-140, 140-152, XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•	 Guant tèrmic per a condicions d’hivern suau.
•	 Canellera extra llarga de 40mm.
•	 Construcció lleugera i confortable.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre i groc neó.

•	 Guant térmic de tela amb repel·lent a l’aigua i paravent per a 
l’hiver en condicions de fred sec.

•	 Fet amb teixits que proporcioen la màxima protecció contra 
el vent i el fred.

•	 Extrallarg de 40 mm.
•	 Construit per a seu lleuger i còmode sua i còmode.
•	 Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•	 Guants interiors lleugers amb tecnologia 
d’infraroig per al climes freds. 

•	 Tecnologia d’infrarojos (FIR) manté les 
mans calentes, i es còmode per millorar el 
metabolisme i la microcirculació del cos. 

•	 La construccio sense costures. 
•	 Ideal per portar sota un guant exterior en els 

dies de més fred. 
•	 Talla única.

•	 Màxima protecció en condicions hivernals.
•	 Panells en 3D ergonòmics per a un ajust perfecte.
•	 Panell exterior: 4.2 mm neoprè Sharkskin impermeable.
•	 Panell frontal i interior: 4,5 mm nylon multi ajustable amb neoprè hidròfug i 

súper elàstic que combina una protecció òptima amb un ajust perfecte.
•	 Goma reforçada extra resistent en zona de capdavantera i taló.
•	 Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•	 Específic per a condicions de fred i humitat.
•	 Reforços de kevlar en taló i capdavantera.
•	 Teixit impermeable Neoskin de 3mm. en la part superior.
•	 Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•	 La millor elecció contra la pluja.
•	 Reforços de kevlar en taló i capdavantera.
•	 Material WaterFlex Advanced de 2 mm, exterior de poliuretà 

(PU) amb goma interior.
•	 El teixit interior de MicroFleece ofereix la més alta protecció 

tèrmica,a més de comoditat i ajust.
•	 Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•	 Guant de ciclisme d’alta qualitat en 
neoprè ideal per a condicions d’humitat. 

•	 Manté les seves mans calentes, fins i tot 
quan està mullat. 

•	 Maneguet de neoprè extra llarg per 
mantenir el vent i la pluja fora. 

•	 Talles: XS-S, M-L, XL-XXL, XXXL.
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HaRdWEaR BwS-04

WatERFLEX BwS-03

HEavYdutY OSS BwS-02B

RacEWEaR BwS-17

RacEPROOF BwS-01

tOESHiELd BwS-18

LiGHtFLEX BwS-10

•	 Específic per a condicions de fred i humitat.
•	 Teixit impermeable Neoskin de 3mm. en la part superior, ofereix la millor 

protecció contra el fred y la pluja.
•	 Dos reforços de Kevlar en el taló, a més d’en la sola i cremallera.
•	 Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•	 La millor elecció contra la pluja.
•	 Realitzat en teixit WaterFlex de 2mm.
•	 El teixit interior de MicroFleece ofereix la més alta protecció 

tèrmica,a més de comoditat i ajust.
•	 Reforços de Kevlar en el taló , a més d’en la sola i cremallera.
•	 Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
•	 Colors: negre i groc neó.

•	 Cobre sabates molt resistent per a la millor protecció contra el fred.
•	 Realitzat en neoprè de 3 mm multi ajustable amb reforços en nylon 

en els laterals.
•	 Reforços de Kevlar en el taló, a més d’en la sola i cremallera.
•	 Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
•	 Colors: negre i groc neó.

•	 Cobre sabates Tough, dissenyat per donar la millor protecció contra el fred. 
•	 Reforços de 2mm de neoprè multiajustable amb nylon en ambdós costats.
•	 Ergonòmic en la part superior. 
•	 Corretja de velcro de davant per a un ajustament segur. 
•	 Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•	 Cobre sabates lleuger per als dies freds i secs.
•	 Disseny anatòmic per a un ajust perfecte.
•	 Part superior en teixit Trioxx per a la millor protecció contra el fred i vent.
•	 Teixit Thermal en la part posterior és suau i fàcil de posar.
•	 Sense cremalleres.
•	 Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•	 Cobre sabates lleuger a prova de vent impermeable, perfecte per al clima 
sec de l’hivern.

•	 Fet amb teixits, que proporcionen la màxima protecció contra el vent fred.
•	 Tira elàstica de silicona antilliscant que proporciona un ajustament 

excepcionalment còmode.
•	 Goma reforçada ultra resistent i duradora.
•	 Única sola compatible.
•	 Talles: 37-42 i 43-48.

•	 Cobre sabates fi en Lycra.
•	 Teixit elàstic per a un ajust suau i ferm sobre les sabatilles.
•	 Única talla: vàlid per a sabatilles entre el 41/42, 43/44 fins al 45/46.
•	 Colors: blanc, negre i blau.
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ERGOkNEE BSO-15

ERGOPLuS BSO-14

tHERmOFEEt BSO-11

ERGOFEEt BSO-04

FOLdFEEt BSO-03

tEcHNOFEEt LONG BSO-02

tEcHNOFEEt BSO-01

•	 Mitjons anatòmics de genoll amb tecnologia Far InfraRed per a condicions 
de temps fred.

•	 La tecnologia Far InfraRed (FIR) manté peus i turmells calents i molt 
confortables millorant el metabolisme del cos i la circulació sanguínia.

•	 Sola realitzada en teixit extra càlid amb tecnologia Far Infrared per a 
aïllament extra.

•	 Construcció de la capdavantera sense costures.
•	 Estructura de teixit amb canals en la part superior que facilita una millor 

expulsió de la suor.
•	 Zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
•	 Mitjó extra-llarg, 320 mm d’altura.
•	 Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Color: negre.

•	 Mitjons amb forma anatòmica amb tegnología Far Infrared per a 
condicions de fred.

•	 Sola de teixit extra càlid amb tecnologia Far Infrared per a un 
aïllament extra.

•	 La tecnologia Far Infrared (FIR) manté els peus i els dits calents i 
confotables millorant el metabolisme i la circulació sanguínia.

•	 Construcció sense costures.
•	 Estructura de teixit amb canals en la part superior que facilita una 

millor expulsió de la suor.
•	 Zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
•	 Mitjó de ciclisme llarg, 130 mm d’altura.
•	 Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Color: negre.

•	 Mitjons de ciclisme d’alta tecnologia per a les baixes temperatures.
•	 Teixit lleuger Thermolite que li fa confortable i càlid, fins i tot en mullat.
•	 Obre línies d’estructura en la part superior perquè la transpiració excessiva 

s’evapori fàcilment.
•	 Àrea flexible sobre el turmell per a un ajust perfecte.
•	 Zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
•	 Àrees de dits i taló reforçats. Mitjó llarg de ciclisme, altura de 120 mm.
•	 Mides: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Colors: negre, negre/groc neó, negre/vermell i negre/blau.

•	 Mitjons ciclistes anatòmicament dissenyats amb teixit Coolmax Activi per a 
les èpoques de calor.

•	 Disseny anatòmic que fa que siguin diferents el dret i l’esquerre.
•	 El teixit en Coolmax Activi afavoreix un assecat súper ràpid, excellent 

transpiració i regulació de la temperatura.
•	 Sense costures.
•	 Estructura de teixit amb canals en la part superior que facilita una millor 

expulsió de la suor.
•	 Zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
•	 Mitjó de ciclisme curt, 100 mm d’altura.
•	 Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Colors: negre, negre/verd, blanc/groc neó i blanc.

•	 Mitjons de gamma alta amb 4 tipus diferents de fibres estructurals.
•	 El teixit en Coolmax afavoreix un assecat súper ràpid i la regulació de 

la temperatura.
•	 Zona elàstica per a un ajust ferm al voltant del peu.
•	 Estructura de teixit oberta per a una millor transpiració.
•	 Àrees de dits i taló reforçats.
•	 Mitjó llarg de ciclisme, altura de 150mm, 110mm doblegat.
•	 Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Colors: negre i blanc.

•	 Mitjons de gamma alta amb 4 tipus diferents de fibres estructurals.
•	 El teixit en Coolmax afavoreix un assecat súper ràpid i la regulació de la 

temperatura.
•	 Zona elàstica per a un ajust ferm al voltant del peu.
•	 Estructura de teixit oberta per a una millor transpiració.
•	 Àrees de dits i taló reforçats.
•	 Mitjó llarg de ciclisme, altura de 100mm.
•	 Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Colors: negre, blanc/vermell, blanc/blau i blanc.

•	 Mitjons de gamma alta amb 4 tipus diferents de fibres estructurals.
•	 El teixit en Coolmax afavoreix un assecat súper ràpid i la regulació de 

la temperatura.
•	 Zona elàstica per a un ajust ferm al voltant del peu.
•	 Estructura de teixit oberta per a una millor transpiració.
•	 Àrees de dits i taló reforçats.
•	 Mitjó curt de ciclisme, altura de 70mm.
•	 Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
•	 Colors: blanc, blanc/vermell, blanc/blau i blanc.
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FREEzONE BBw-38

aiRzONE BBw-39

LitEzONE BBw-46

OmNium BBw-47

EQuiPE BBw-48

HiGHcOmFORt BBw-41

aiRROad BBw-40

•	 Guant llarg de XC.
•	 Part superior en Spandex per a un ajust i protecció perfecte.
•	 Palma en Clarino amb zones d’escuma amb efecte memòria 

per a més confort.
•	 Canellera precurvada en neoprè amb tancament de velcro 

amb sistema WristLock.
•	 Protecció en Clarino en el polze i l’índex.
•	 Talles: S,M,L,XL i XXL.
•	 Color: Negre.

•	 Guant llarg de XC per a condicions més caloroses.
•	 Part superior realitzada en reixeta 3D per a una màxima ventilació.
•	 Protecció en Clarino en el polze i en el forat entre el polze i l’índex Canellera 

precorbada en neoprè amb tancament de velcro amb sistema WristLock.
•	 Palma en Clarino amb zones d’escuma amb efecte memòria per més confort. 

Insercions de silicona antilliscant.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Color: blanc.

•	 Guant llarg i lleuger per a marató / XC.
•	 Amb malla estructurada oberta. 
•	 Protecció Clarino en el polze i l’índex. 
•	 Palma al dit índex per a un millor adherència. 
•	 Una sola capa de perforada a la palma per a un control 

òptim i per una bona ventilació. 
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL. 
•	 Color: negre / gris, negre / blanc, negre / taronja / 

vermell i negre / verd / blau.

•	 Dissenyat específicament per ajustar-se a la mida i la 
forma de la mà d’una dona.

•	 Guant de moda amb Licra i malla a la part superior.
•	 Palma amb encoixinat clarino i d’escuma amb 

memoria molt còmode
•	 Talles: S, M, L i XL.
•	 Colors: negre / blanc / magenta, porpra, negre / 

vermell i negre / celeste.

•	 Guant d’estiu de gamma alta professional.
•	 Palma de cuir amb encoixinat d’escuma amb memòria, d’alt confort.
•	 Convinat amb lycra i malla a l’àrea superior que ofereix la capacitat de 

respiració, comoditat i llibertat de moviment.
•	 Sistema elàstic Wristlock.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre, negre / blanc, negre / blau, negre / de neó groc i negre / 

vermell.

•	 Guant d’estiu de gamma alta professional.
•	 Palma a Amara amb insercions de gel per a un major confort.
•	 Tiradors Pull-Off que faciliten la seva extracció.
•	 Lycra i Mesh combinats en la part superior ofereixen 

transpiració, confort i llibertat de moviments.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre, blanc, blau i vermell.

•	 Guant per a condicions molt caloroses.
•	 Part superior en reixeta oberta.
•	 Palma en Clarino amb pegats d’escuma.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre i blanc.

5352 GUANTS D’ESTIUGUANTS D’ESTIU



cLaSSic BBw-42

kidS BBw-45

cOOLdOWN BBw-49

RacER BBw-44

•	 El perfecte guant d’estiu gràcies a la combinació de 
Lycra i Spandex a la part superior.

•	 Palma en Clarino amb ventilació AirMesh.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: Negre, blau i vermell.

•	 Guants especialment dissenyats per a les mans dels nens.
•	 Teixit transpirable el lycra ajustable
•	 Palma Amara amb encoixinat d’escuma extra. 
•	 Talles: 128 (S), 140 (M), 152 (L) i 160 (XL). 
•	 Colors: negre, blau i vermell.

•	 Guant d’estiu còmode.
•	 Màxima transpirabilitat i ventilació a causa del teixit de malla obert la tela 

de la part superior.
•	 Palma Serino amb farciment de gel per a més comoditat.
•	 Sistema de velcro Wristlock
•	 Zona del polze de tovallola.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre, negre / blanc, negre / blau, negre / neó groc i negre / vermell.

•	 Guant d’estiu còmode.
•	 Màxima transpirabilitat i ventilació a causa del teixit de 

malla obert la tela de la part superior.
•	 Palma Serino amb farciment de gel per a més comoditat.
•	 Sistema de velcro Wristlock
•	 Zona del polze de tovallola.
•	 Talles: S, M, L, XL i XXL.
•	 Colors: negre, negre / blanc, negre / blau, negre / neó groc 

i negre / vermell.

MIDA DEL 
GUANT

POLZADES CENTIMETRES

AMPLE DE 
MÀ

LONGITUD 
DE MÀ

AMPLE DE MÀ LONGITUD 
DE MÀ

XS 7” 6.2” 17,8 15,7

S 7.5” 6.7” 19,1 17

M 8” 7.2” 20,3 18,3

L 8.5”-9” 7.8” 21,6-22,9 19,7

XL 9.5”-10” 8.3” 24,0-25,4 21,1

XXL 10.5”-11” 8.9” 26,7-27,9 22,5

XXXL 11.5”-12” 9.4” 29,2-30.5 23,9

128 S 6” 5” 15,5 13

140 M 6.5” 5.5” 16 14

152 L 7” 6” 17,5 15

164 XL 7.5” 6.5” 18,5 16

Teixit de gamma alta, ultra lleuger, amb transpiració 
realitzat en 3 capes amb característiques, paravent 
i impermeable que et mantenen sec i calent. La 
membrana de PolyUrethane (PU) està integrada entre 
la capa interior i l’exterior.

Teixit de gamma alta, amb transpiració realitzat en 3 
capes amb característiques, paravent i impermeable. 
El material exterior elàstic es fixa a la membrana de 
poliuretà (PU) i està protegit a l’interior per una capa de 
polar. Gràcies a aquesta tecnologia de 3 capes, el seu cos 
estarà càlid i sec durant l’exercici.

Teixit ultralleuger 
de poliester amb 
característiques excellents 
d’aïllament repellent 
d’humitat. Les fibres 
foradades atrapen l’aire 
per a major aïllament. La 
major superfície permet 
una evaporació més ràpida. 
L’excés d’humitat es 
trasllada cap a la superfície 
del teixit, on pot evaporar-
se més ràpidament.

Teixit específic amb 
transpiració.

Un fil dissenyat per optimitzar 
les capacitats tèrmiques 
naturals del cos a través de 
fibres transversals intel ligents: 
la regulació Duo s’adapta a les 
necessitats de l’usuari.

Un fil dissenyat per 
optimitzar les capacitats 
tèrmiques naturals del 
cos a través de fibres 
transversals intel · ligents: 
la regulació Duo s’adapta a 
les necessitats de l’usuari.

Teixit d’estirament còmode, per 
a la llibertat de moviment.

Capa exterior de gamma alta en 
teixit de goma de polyurethane 
(PU) i part interior en folro polar 
ultra fi. La màxima resistència 
a l’aigua, durabilitat, flexibilitat 
i aïllament tèrmic.

Teixit gamma alta súper 
elàstic en neoprè i nylon, que 
facilita un ajust excellent 
i una altíssima protecció 
impermeable. La capa de 
nylon exterior li confereix una 
extraordinària rigidesa.

Súper resistent, molt 
elàstic i aïllant tèrmic, 
emprat per a una major 
durabilitat i control de la 
temperatura.

Neoprè cobert d’un 
tractament antibacterià, 
amb una superfície suau 
i llisa que fa que l’aigua 
rellisqui.

L’àrea del dit índex i polze està  

reforçat amb Amara. Aquest teixit  

fort i durador resisteix l’ús i el 

desgast, per la qual cosa s’utilitza en 

aquestes àrees de major fregament.

Protegeix i és un excellent 

aïllant.

El teixit AirMesh permet un un 

assecat ràpid de la suor durant les 

èpoques de calor.

Proporciona la millor 

combinació possible de 

flexibilitat i de forma.

El teixit Spandex facilita el 

moviment natural del canell de la 

mà i un perfecte ajust.

Per a dona.

Pitgeu amb el polze, com patible 

amb pantalla i el  

dit índex a la mà dreta.

Insercions de gel.

Insercions d’escuma amb 

efecte memòria.

Impressions de silicona 

estratègicament collocades, que 

proporcionen un major agarri 

sobre manillars i palanques 

de fre.

Palma antilliscant. Tires entre els dits per treure el 

guant més fàcilment.

Tiradors de tela per a una 

extracció del guant més fàcil.

Teixit de tovallola a la zona 

del polze.

Sistema de tancament del 

canell Wristlock.

Dits anatòmicament pre corbats 

a 70º per un agarri perfecte del 

manillar.

Disseny ergonòmic en 

2 panells.

Tira impermeable sobre 

les costures per a un major 

aïllament.

Costures segellades eliminen les 

filtracions quan s’estiren.

Cremallera sencera YKK. Cremallera completa 

reversible YKK.

Cremallera amb solapa interior.

Tira de velcro per assegurar el 

tancament.

Sistema de sola oberta. Tira de velcor que permet el seu ús 

amb patins.

Reforçat amb Kevlar. Reforçada. Adhesius reflectors.

GuaNtS: tauLa dE taLLES

Igual que un jersei, la mida del seu guant depèn de la seva estructura física. 
Perquè et facis una referència apropiada a BBB vam fer un de la taula de talles 
de guants.
Per determinar la mida del seu guant es pot mesurar la longitud i el diàmetre 
de la seva mà, com es mostra a continuació i mitjançant l’ús de l’explicació 
corresponent:

A) Mesureu des de la punta del seu dit més llarg fins a la base del palmell 
del canell per determinar la longitud de la mà. Aquesta és la seva mesura de 
longitud de la mà.

B) Emboliqui la cinta mètrica al voltant de la a la part més ampla del palmell 
de la seva mà, i fer un puny abans de prendre la mesura. Aquesta és la seva 
mesura d’ample de la mà.

Utilitzeu aquestes mesures per determinar la mida del seu guant, mitjançant 
la taula de talles. Recordeu que el gràfic de mida dels guants BBB és una 
referència, basada en la mitjana BBB. Ja que oferim una àmplia gamma de 
guants en diferents estils i materials, sempre ha de tractar els guants en el 
seu distribuïdor local de ciclisme BBB. Llavors podem assegurar el millor ajust 
i comoditat.

També podeu trobar la nostra taula de talles en:
es.BBBcycling.com/headlines/gloves-sizing-chart

MATERIALS

C AR ACTERÍSTIQUES

A

B
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patron i5 Bsm-01

patron i6 Bsm-03

patron i4 Bsm-02 patron gs4 Bsm-06

Bsm-36Bsm-32sleeve Bsm-31

patron i6 Bsm-03

•	 Converteix	el	teu	iPhone	5	/	5S,	iPhone	4	/	4S	o	Samsung	Galaxy	S4	en	un	ordinador	de	gamma	alta	de	la	bicicleta	(smartphones	no	inclosos).	
•	 Funda	fina	per	a	l’ús	diari.	
•	 Carcasa	de	policarbonat	resistent	als	impactes	per	a	una	protecció	contra	caigudes.	
•	 Coberta	de	Silicona	que	absorbeix	les	vibracions	i	afegeix	estabilitat	i	protecció.
•	 El	set	inclou	una	coberta	d’estiu	i	una	altra	per	a	pluja	per	a	un	òptim	ús.
•	 Coixinet	en	la	part	posterior	per	a	les	vibracions,	afegeix	protecció	extra.
•	 La	protecció	posterior	per	a	la	lent	de	la	càmera	prevé	d’un	possible	dany	per	la	pols	de	la	ruta.
•	 Operabilitat	de	telèfon	complet.	
•	 Muntatge	en	vertical	o	horitzontal.	
•	 Angle	de	visió	ajustable	per	a	una	visió	o	filmació	òptima.
•	 Es	pot	muntar	sobre	la	potència	o	el	manillar	amb	el	suport	inclòs	BSM-91.
•	 BSM-01:	Compatible	amb	iPhone	5	i	l’iPhone	5S.	Pes:	69	grams	suport	inclòs.	Colors:	blanc	i	negre.	
•	 BSM-02:	Compatible	amb	iPhone	4	i	l’iPhone	4S.	Pes:	69	grams	suport	inclòs.	Colors:	blanc	i	negre.	
•	 BSM-06:	Compatible	amb	Samsung	Galaxy	S4.	Altaveu	impermeable	de	malla	per	a	un	so	i	una	protecció	òptima.	Pes:	70	grams	suport	inclòs.	Color:	negre.

•	 Tuneja	el	teu	i5	Patron	(BSM-01),	Patron	i4	(BSM-02)	o	Patró	GS4	(BSM-06).	
•	 Fundes	de	silicona	que	absorveixen	de	cops	i	proporcionen	estabilitat	i	
protecció.	

•	 Colors:	negre,	blau,	vermell,	verd.	
•	 Disponible	per	iPhone	5	/	5S,	iPhone	4	/	4S	i	Samsung	GS4.

•	 Converteix	el	teu	iPhone	6	en	un	ordinador	de	gamma	alta	per	a	bicicleta	
(iPhone	no	inclòs.	IPhone	és	una	marca	comercial	d’Apple	Inc.,	registrada	als	
EUA	i	altres	països.).

•	 Carcasa	prima	per	a	l’ús	diari.
•	 Disseny	co-modelat	per	a	una	protecció	òptima.
•	 Coberta	exterior	de	policarbonat	resistent	als	impactes	per	la	protecció	contra	
caigudes.

•	 Co-modelat	amb	TPR	per	l’absorció	de	vibracions	i	els	xocs.
•	 Inclòs	per	als	dies	de	pluja,	una	funda.
•	 Operabilitat	iPhone	completa.
•	 Es	pot	muntar	en	vertical	o	horitzontal.
•	 Angle	de	visió	ajustable	per	a	una	visualització	o	filmació	òptima.
•	 Muntatge	en	tija	i	manillar	inclòs	en	BSM-91	PhoneFix.
•	 Muntatge	en	el	casc	inclòs	en	BSM-92	SpacerFix.
•	 Pes:	69	grams	sense	suport.
•	 Colors:	negre	/	gris,	negre	/	vermell,	negre	/	blau,	negre	/	verd,	blanc	/	gris.

El	disseny	co-modelat	fa	que	el	suport	
Patron	i6	sigui	més	compacte	per	protegir	
el	seu	telèfon	en	cada	viatge,	mentre	rep	
l’informació	precisa	en	l’acte.	Fabricat	de	
una	peca	per	absorvir	els	xocs	i	les	vibracons.

SUPORT	DE	TELÈFON
Ens encanta gravar i compartir el que fem a les nostres 
bicicletes. Fins i tot en la nostra bicicleta estem conectats 
i volem rebre informació precisa durant la nostra ruta. 
Però el més important, es que volem compartir aquesta 
informació amb els nostres col·legues de ciclisme. 
Bikeboard es una aplicació de BBB que vostè utilitza 
en el seu telèfon intel · ligent mentre munta a la seva 
bicicleta. El disseny compacte dels nostres suports de 
telèfons serveix per a protegir-ho en la vida quotidiana 
i el converteix en una eina de bicicleta de gamma alta; 
ordinador, monitor de freqüència cardíaca i la navegació 
quan es munta en la seva bicicleta. Només has de 
seleccionar el model del telèfon, busqui el suport adequat 
en la nostra gamma i ja està a punt per muntar.

El	nou	suport	Patron	i6	està	dissenyat	específicament	per	al	
nou	iPhone	6.	La	carcasa	prima,	co-modelada	protegeix	el	seu	
iPhone	durant	l’ús	diari.	Dos	suports	diferents	li	permeten	
fixar	el	seu	telèfon	en	la	seva	tija,	manillar	en	una	posició	
horitzontal	o	vertical.	L’angle	del	suport	és	ajustable	per	a	la	
filmació	i	perquè	pugui	recollir	les	millors	images	en	la	seva	
ruta.	Un	nou	disseny	anti	pluja,	converteix	el	seu	iPhone	en	un	
equip	de	ciclisme	per	a	cada	viatge,	si	el	sol	és	abrasador	o	la	
pluja	està	caient.
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smartsleeve Bsm-21

energypack Bsm-81

gUarDian  Bsm-11

spacerFiX Bsm-92 topFiX Bsm-93 FrontFiX Bsm-94

•	 Us	assegurem	que	amb	aquesta	funda	mantindrà	les	seves	coses	seques.
•	 Funda	impermeable	IP-X8	per	a	les	seves	pertinences	(contingut	no	inclòs).	
•	 Fabricada	amb	material	de	TPU,	per	a	obtenir	una	visío	clara	de	la	pantalla	tàctil	del	telèfon	i	
poder	utilitzar	les	seves	funcions.

•	 Juntes	termo	soldades	que	proporcionen	mayor	durada	a	la	funda.	
•	 Compartiment	extra	en	el	model	estàndard	i	en	la	talla	L	per	als	portar	efectiu,	targetes	i	ID.	
•	 Dimensions	interiors:	85	x	145	mm	(estàndard),	107	x	173	mm	(L)	o	269	x	202	mm	(XL).
•	 Dimensions	exteriors	98	x	166	mm	(estàndard),	131	x	185	mm	(L)	o	293	x	214mm	(XL).

•	 Bateria	recarregable	d’alta	qualitat	d’ions	de	polímer	(2x22650,	6400mAh,	3.6V).
•	 Compatible	amb	els	fars	BLS-67	Abast	/	68.
•	 Pot	ser	utilitzat	per	a	dispositius	carregats	per	USB,	com	un	telèfon.	Sortida	USB	(5V1A	únicament,no	carrega).
•	 Equipada	amb	un	indicador	de	potència	de	5	nivells.	Pot	ser	encès	o	apagat.
•	 Pot	ser	installada	en	múltiples	posicions	utilitzant	la	cinta	de	velcro.	La	terminació	en	goma	prevé	de	les	
esgarrapades	en	la	teva	bicicleta.

•	 El	sistema	està	protegit	contra	curt-circuits,	sobrecàrrega	o	descàrrega	total.
•	 La	bateria	pot	ser	carregada	més	de	300	vegades	sense	pràcticament	pèrdua	de	potència.
•	 Pes:	200	grams.
•	 Mesures:	105x55x32	mm.

•	 Funda	universal	pel	teu	smartphone.	(telèfon	no	inclòs)
•	 Funcionalitat	tàctil	completa.
•	 Carcassa	resistent	a	l’aigua	per	a	dies	plujosos.
•	 Coixinet	en	la	part	posterior	per	a	les	vibracions,	afegeix	protecció	extra.
•	 Placa	interna	rígida,	per	a	més	estabilitat	i	rigidesa.
•	 Coixinet	extra	que	permet	un	major	ajust	per	a	telèfons	més	petits.	Nova	
opció	de	visió	de	la	càmera.

•	 Soldadures	millorades.
•	 Es	pot	muntar	de	forma	vertical	o	horitzontal.
•	 Angle	de	visió	ajustable	per	a	una	òptima	filmació.
•	 Es	pot	muntar	en	la	potència	o	el	manillar	amb	el	suport	inclòs	BSM-91	
PhoneFix.	Muntatge	en	casc	inclòs	BSM-92	SpacerFix.

•	 Pes:	89	grams,	abraçadora	inclosa.										
•	 Talles:	s’adapta	a	qualsevol	smartphone	de	fins	a	125	x	64	mm	(S),	140	x	
70	mm	(M)	o	158	mm	x	80	mm	(L).

•	 Pes:	35	grams	(S),	40	grams	(M)	i	50	grams	(L)	sense	suport.
•	 Suport	de	muntatge	per	a	Patron	i	Guardian.
•	 Suport	de	muntatge	simple	i	elegant.
•	 S’adapta	a	tubs	tub	de	direcció	1,1	/	8	“	
•	 De	fibra	de	vidre	reforçat	de	niló	per	a	major	rigidesa	i	
durabilitat.

•	 Angle	ajustable	per	encaixar	en	BHS-24	Highrise,	BHS-
25	Highrise	OS	i	tiges	molt	curtes.

•	 Clau	Allen	inclosa.
•	 Pes:	15	grams.

•	 Suport	de	muntatge	lleuger	d’alumini	6061	T6	CNC	
ajustable	als	telèfons	intel·ligents.

•	 Inserit	suport	de	Nylon	per	evitar	el	desgast	en	el	
Smartphone.

•	 S’adapta	a	tots	els	Patrons	i	Guardian.
•	 Es	pot	muntar	com	un	tap	superior.
•	 Angle	de	visió	ajustable	per	a	la	seva	visualització	o	
filmació	òptima.

•	 Pes	56	grams.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Suport	de	muntatge	lleuger	d’alumini	6061	T6	CNC	
ajustable	als	telèfons	intel·ligents.

•	 Inserit	suport	de	Nylon	per	evitar	el	desgast	en	el	
Smartphone.

•	 S’adapta	a	tots	els	Patrons	i	Guardian.
•	 Fàcil	d’usar,	té	un	mecanisme	de	fixació	compatible	amb	
manillars	de	carretera	25,4	/	31,8	mm.

•	 Es	pot	muntar	en	múltiples	formes	per	ajustar	a	la	longitud	
i	l’altura	adequada.

•	 Pes	40	grams.
•	 Color:	negre	mat.
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DigispeeD ant+ BCP-55

microboarD

DigicaDence ant+ BCP-56 blUecombo+ BCP-61DB

blUepUlse+ BCP-62DB ergomoUnt BCP-88 cameramoUnt BCP-89

railmoUnt BCP-90 ergomoUnt BCP-95

  

GOBERT
GROUPE

               

DashboarD

•	 Sensor	de	velocitat	sense	fil	digital	ANT+.
•	 Compatible	amb	tots	els	models	DigiBoard.
•	 Compatible	amb	tots	els	dispositius	amb	
tecnologia	ANT+.	SmartMagnet	(BCP-68)	inclòs.

•	 Piles	incloses.

El	model	MicroBoard	és	el	cicle	computador	ideal	per	a	aquells	ciclistes	que	busquen	
una	manera	fàcil	i	senzilla	de	veure	les	dades	de	les	seves	rutes.	Amb	un	disseny	
elegant	i	minimalista	gairebé	no	ocupa	espai	en	la	teva	potència	o	manillar.	Així	
mateix,	la	tecnologia	de	pantalla	“3D-dot”	facilita	una	fàcil	visió	de	la	informació.
Els	MicroBoards	han	demostrat	la	seva	qualitat	i	durabilitat	durant	els	anys	en	els	
equips	professionals	patrocinats	per	BBB.	Les	versions	amb	cable	empren	un	de	
lleuger	i	flexible	que	es	munta	amb	facilitat.	Tant	els	sense	fils	com	els	amb	cable	
existeixen	amb	8	o	13	funcions.

•	 Sensor	de	cadència	sense	fil	digital	ANT+.
•	 Compatible	amb	tots	els	models	DigiBoard.
•	 Compatible	amb	tots	els	dispositius	amb	
tecnologia	ANT+.	CadenceMagnet	(BCP-69)	inclòs.

•	 Piles	incloses.

•	 Sensor	de	Velocitat	+	Cadència	Bluetooth	4.0.
•	 Compatible	amb	tots	Bluetooth	®	4.0	de	Smart	Ready	
dispositius	habilitats.	

•	 CadanceMagnet	(BCP-69)	i	SmartMagnet	(BCP-68)	
inclòs.	

•	 Bateria	inclosa.	
•	 Material	de	muntatge	inclòs.

•	 Sensor	de	ritme	cardíac	Bluetooth®	4.0.
•	 Compatible	amb	tots	els	dispositius	habilitats	per	
Bluetooth	®.	4.0.

•	 Cinta	elàstica	i	rentable	inclosa.
•	 Bateria	inclosa.

•	 Suport	de	cicle	computador	ajustable,	
ultralleuger,	en	alumini	6061	T6	CNC	
mecanitzat.

•	 Vàlid	per	a	tots	els	cicle	computadors	BBB	
(amb	cable	o	sense	cable).

•	 Mecanisme	d’ancoratge	fàcil	d’usa	
compatible	amb	manillars	de	carretera	de	
25,4/31,8	mm	de	diàmetre.

•	 Pes:	40	grams.
•	 Color:	Negre	mat.

•	 Suport	ajustable	de	la	càmera	GoPro	™.	Amb	
un	pes	lleuger	fabricat	amb	alumini	6061	T6	
mecanitzat	CNC.

•	 Fàcil	d’utilitzar	el	mecanisme	de	fixació,	
compatible	amb	els	manillars	25,4	/	31,8	mm.

•	 Funciona	amb	tots	els	GoPro	HERO,	HERO2,	
HERO3,	HERO4	i	també	Garmin,	compatible	
quan	s’utilitza	l’adaptador	Virb.	

•	 Pes	48	grams.	
•	 Color:	negre	mat.

•	 Suport	ajustable	de	la	càmera	GoPro	™.	Amb	
un	pes	lleuger	fabricat	amb	alumini	6061	T6	
mecanitzat	CNC.

•	 Fàcil	d’usar,	mecanisme	de	subjecció	en	els	rails	
de	selló.

•	 Compatible	amb	GoPro	HERO	original,	HERO2,	
HERO3,	Hero4	i	Garmin	VirB	quan	s’utilitza	
l’adaptador	subministrat	amb	el	VirB.

•	 Pes	61	grams.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Suport	ajustable	per	sistemes	Garmin	
i	Mio.	Amb	un	pes	lleuger	fabricat	amb	
alumini	6061	T6	mecanitzat	CNC.

•	 S’adapta	amb	tots	els	ciclecomputador	
Garmin	i	Mio	Cyclo.

•	 Fàcil	d’usar	el	mecanisme	de	fixació	
compatible	amb	amnillars	de	25,4	/	31,8	mm.

•	 Pes	52	grams.
•	 Color:	negre	mat.

Compatible	amb	tots	els	
dispositius	que	utilitzen	
Bluetooth	4.0.

Sense	fil. Muntatge	en	la	
potència	o	el	manillar.

Tecnologia	sense	fil	codificiada	ANT+. Impremeable. Vàlid	per	a	radis	
plans	o	rodons.

BBB	és	el	proveïdor	oficial	per	al	2015	de	cicle	computados	dels	equips:		
Wanty-Groupe	Gobert,	Synergy	Baku	and	Radon	Factory	Racing	

CARACTERÍSTIQUES

MODEL	MICROBOARD BCP-32W BCP-31W BCP-22 BCP-21

Funcions	totals 13 8 13 8

Transmissió	de	dades sense	fil	
analògica

sense	fil	
analògica

amb	cable amb	cable

Acte	escanejat × × × ×
Velocitat	actual × × × ×
Velocitat	mitjana × × × ×
Velocitat	màxima × ×
Temps	de	ruta × ×
Temps	total	de	ruta × ×
Distancia	de	ruta × × × ×
Odómetre × × × ×
Rellotge × × × ×
Indicador	de	bateria	
baixa

× × × ×

Inicio/Parada × × × ×
Indicador	d'augment/
Disminució	de	velocitat

× ×

Retroiluminació × ×

MODEL	DASHBOARD BCP-16W BCP-15W BCP-06 BCP-05

Funcions	totals 12 10 10 7

Transmissió	de	dades sense	fil	
analògica

sense	fil	
analògica

amb	cable amb	cable

Acte	escanejat × × × ×
Velocitat	actual × × × ×
Velocitat	mitjana × × ×
Velocitat	màxima × × ×
Temps	de	ruta × × ×
Temps	total	de	ruta ×
Distancia	de	ruta × × × ×
Odómetre × × × ×
Rellotge × × × ×
Indicador	de	bateria	
baixa

× × × ×

Inicio/Parada × × × ×
Indicador	d'augment/
Disminució	de	velocitat

×

El	model	DashBoard	s’ha	convertit	en	un	ico	del	disseny.	Originalment	ho	llancem	en	
2006	com	un	simple	i	petit	cicle	computador	amb	una	enorme	pantalla	fàcil	de	llegir,	
ha	passat	a	ser	l’elecció	de	tots	aquells	que	busquen	un	disseny	bàsic	sense	milers	de	
funcions	inútils.	Quan	va	arribar	l’hora	d’actualitzar-ho,	vam	seguir	respectant	la	seva	
simplicitat	de	disseny	mentre	ho	elevàvem	a	un	nivell	superior.	La	grandària	de	tot	el	
cicle	computador	ha	disminuït.	No	obstant	això	,	manté	la	seva	pantalla	de	32x32mm	
que	facilita	una	fàcil	lectura.A	més,	continua	amb	un	només	botó	millorat,	fàcil	i	
intuïtiu.	Aquest	nou	disseny	més	simple,	sense	tantes	unions	li	dóna	més	resistència	i	
impermeabilitat.	El	millor	DashBoard,	però	alhora	el	mateix.
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scope 1300 BLs-68

CREE LED

scope 800 BLs-67
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sniper BLs-110
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CREE LED

•	 Llum	lleugera	de	1300	lumens	amb	bateria	externa.				
•	 Doble	far	Led	XML	T6	CREU.														
•	 4	posicions:	Llum	súper	potent,	llum	llarga,	llum	curta	i	llum	baixa.	Carcassa	
d’alumini	resistent	a	l’aigua	amb	sistema	de	ventilació	Airflow	per	a	un	òptim	
control	de	la	temperatura.				

•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua	ràpid,	efectiu	i	multifuncional,	utilitzat	
també	com	a	indicador	de	la	potència	de	la	bateria.

•	 Suport	de	casc	HelmetMount	(BLS-70)	inclòs.
•	 Bateria	de	liti	lleugera	i	compacta.
•	 Bateria	equipada	amb	un	indicador	d’advertència	de	5	nivells	de	potència.	
L’indicador	es	pot	encendre	i	apagar.

•	 La	bateria	es	pot	instal·lar	en	múltiples	posicions	a	la	bicicleta.
•	 Panasonic	de	liti	d’alta	qualitat	(2	x	18.650,	3200mAh,	7.4V).		
•	 La	bateria	pot	ser	(des)	carregat	fins	a	300	vegades	sense	pèrdua	de	rendiment.
•	 El	temps	de	càrrega	és	típicament	de	2,5	hores	i	el	sistema	està	protegit	contra	
curtcircuits,	sobrecàrrega	i	descàrrega	total.

•	 La	bateria	també	pot	ser	utilitzat	per	a	altres	dispositius	USB	carregat,	com	un	
telèfon.	Sortida	USB	(5V	1A).

•	 Carregador	amb	endoll	d’alimentació	inclòs.
•	 110	mm	cable	d’extensió	inclòs.
•	 Pes	de	la	llum:	110	grams.
•	 Pes	de	la	bateria:	200	grams.
•	 Mida	de	llum:	44	x	34	x	52	mm.
•	 Mida	de	la	bateria:	105	x	55	x	32	mm.
•	 Color:	negre	/	or.

•	 Focus	ultralleuger	de	800	lumen	amb	bateria	externa.
•	 2	potents	LED	XML	T6	CREU.
•	 4	posicions:	Llum	súper	potent,	llum	llarga,	llum	curta	i	llum	baixa.
•	 Carcassa	d’alumini	resistent	a	l’aigua	amb	sistema	de	ventilació	Airflow	
(ACS)	per	a	control	de	la	temperatura.

•	 La	llum	està	protegida	contra	sobre	escalfament.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua	ràpid,	efectiu	i	multifuncional,	
utilitzat	també	com	a	indicador	de	potència,	bateria	buida	(llum	vermella)	i	
en	funcionament	(llum	blava).

•	 Suport	per	a	casc	inclòs	(BLS-70).
•	 Ultra	lleugera	i	compacta	(86	x	46	x	27	mm).	Bateria	de	Lithium	d’alta	
qualitat	(2	x	18650,	2600	mAh,	7.4	V).

•	 La	bateria	pot	ser	installada	en	la	bicicleta	en	múltiples	posicions.
•	 La	terminació	en	goma	prevé	de	les	esgarrapades	en	la	teva	bicicleta.
•	 La	bateria	pot	ser	carregada	més	de	300	vegades	sense	pràcticament	
pèrdua	de	potència.

•	 La	càrrega	mitjana	és	de	2	hores.
•	 El	sistema	està	protegit	contra	curt-circuits,	sobrecàrrega	i	descàrrega	total.
•	 Carregador	amb	connector	inclòs.
•	 Cable	de	11cm	inclòs.
•	 Pes	del	focus:	110	grams.
•	 Pes	de	la	bateria:	140	grams.
•	 Mesures	del	focus:	44	x	32	x	52	mm.
•	 Mesures	de	la	bateria:	86	x	46	x	27	mm.								
•	 	Color:	negre	/	plata.

•	 Far	lleuger,	compacte	y	recarregable	por	USB	de	1200	lumen.
•	 Doble	far	Led	XML	T6	CREU.														
•	 4	posicions:	Llum	súper	potent,	llum	llarga,	llum	curta	i	llum	baixa.	
•	 La	llum	està	protegit	contra	el	sobreescalfament.	Automàticament	s’atenuarà	
quan	la	temperatura	puja	per	sobre	de	85	graus	centígrads	i	s’encendrà	de	nou	
quan	la	temperatura	estigui	a	temperatura	normal	de	funcionament.

•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua.	ofereix	una	activació	directa	i	sensible	que	
s’utilitza	com	a	indicador	d’alimentació,	el	que	indica	bateria	buida	(llum	vermella)	
i	bateria	plena	(llum	blava).

•	 Pot	ser	muntat	en	un	casc	amb	suport	especial	HelmetMount	l	(BLS-70).
•	 Bateries	Samsung	de	liti	d’alta	qualitat	(2	x	18.650,	2600mAh,	7.4V)	pot	ser	(des)	
carregat	fins	a	300	vegades	sense	pèrdua	de	rendiment	notable.

•	 El	temps	de	càrrega	és	aproximadament	de	6	hores	per	un	càrrec	carregador	USB	
1A	o	port	USB	del	PC.

•	 El	sistema	està	protegit	contra	curtcircuits,	sobrecàrrega	i	descàrrega	total.
•	 Carregador	1A	amb	endoll	d’alimentació	inclòs.
•	 Interruptor	a	distància	inclòs,	per	a	la	commutació	de	maneres	sense	treure	les	
mans	del	manillar.	350	mm	de	longitud.

•	 Pes:	210	grams.
•	 Mida	de	llum:	115	x	43	x	30	mm.
•	 Color:	negre	/	or.

LLUMS
Quan la nit es tanca, la majoria dels ciclistes es mantenen 
a l’interior. Però es pot anar en bicicleta quan el sol es 
posa. Només es necessita una bona llum i fiable per 
aquestes condicions. El seu objectiu principal en la forcor 
ès que sigui visible, per això tenim una àmplia gamma 
de llums lleugeres i petites. Així que vostè no s’ha de 
preocupar de no veure en la foscor. Però què passa amb la 
seva pròpia visibilitat? Els nostres potents fars posen tot 
al centre d’atenció. Per a veure bé els sinuosos senders 
fins als llargs trams del seu viatge, la carretera estará 
ben il·luminada amb els nostres fars. I les nostres llums 
posteriors que asseguren cridar l’atenció per la part 
posterior. Val més prevenir que curar.

Ens	assabentem	que	hi	havia	una	gran	necessitat	de	
comptar	amb	una	visió	clara	sobre	la	carretera	sense	cegar	
el	trànsit.	El	nostre	nou	far	Swat	és	la	combinació	perfecta	
per	a	totes	les	seves	necessitats.	Amb	la	llum,	clara	l’Swat	
et	mantindrà	segur	i	li	permetrà	veure	tots	els	detalls	de	
la	carretera	que	estàn	davant	de	vostè.	Compta	amb	una	
bateria	de	llarga	durada	3	hores	i	es	carrega	fàcilment	en	
un	port	usb..	El	Swat	no	et	deixa	en	la	foscor.	La	carcassa	
d’alumini	inclou	un	Sistema	de	refrigeració	de	flux	d’aire	
i	fa	que	baixi	de	pes.	No	més	excuses,	per	que	el	Swat	el	
porti	a	bon	terme	a	la	nit!

L’	alta	claredat	és	la	característica	més	notable	
dels	fars	de	Swat.	Amb	un	focus	davanter	es	pot	
veure	tots	els	detalls	de	tot	el	que	té	al	davant	de	
vostè.	Al	mateix	temps	la	llum	arriba	prou	lluny	per	
detectar	trànsit	en	sentit	contrari.	A	més,	poden	
veure	que	lluny	i	no	cega	als	altres	conductors.	El	
Swat	li	permet	muntar	i	ser	centre	d’atenció.
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strike 500 BLs-72

strike 300 BLs-71

strikecombo BLs-73

signal BLs-81

signal BLs-82

signalcombo BLs-83

CREE LED

CREE LED

energypack Usb BLs-96 energypack BLs-97

helmetmoUnt BLs-70 energybar BLs-93 tightFiX BLs-94

•	 Súper	potent	focus	de	500	Lumen	XML	CREE	LED.
•	 Far	davanter	lleuger	i	compacte.
•	 Bateria	interna	recarregable	i	intercanviable	EnergyBar	(BLS-93).
•	 5	maneres:	llum	baixa,	llum	curta,	llum	llarga,	llum	súper	potent,	i	
llum	flaix	intermitent

•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua.
•	 Indicador	de	bateria	multifuncional.
•	 Temps	de	càrrega	de	4	hores.	Circuits	protegits	contra	curtcircuits,	
sobrecàrregues	o	descàrrega	total.

•	 Les	bateries	(2600mAh	3.7V)	poden	ser	carregades/descarregades	
més	de	400	vegades	sense	que	afecti	al	seu	rendiment.

•	 Pes:	127	grams.
•	 Talla:	112	x	35	x	40	mm.

•	 Súper	potent	focus	de	300	Lumen	XPG	CREE	LED.

•	 Joc	complert	amb	el	far	davanter	Strike	300	(BLS-71)	i	
pilot	posterior	Signal	(BLS-82).

•	 Llum	lleugera,	compacta	i	mini	recarregable	USB,	davantera.	
•	 Utilitza	1	super-brillant	blanc	LEDCOB	.	(Xips	a	bord)
•	 Indicador	de	càrrega	de	la	bateria	a	la	part	superior.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua	que	proporciona	l’activació	directa	i	
sensible.

•	 El	consum	d’energia	Econòmica	per	a	llarga	durada	de	la	bateria.
•	 4	posicions:	Llum	súper	potent,	llum	llarga,	llum	curta	i	llum	baixa
•	 El	temps	de	càrrega	és	de	2,5	hores	i	el	sistema	està	protegit	contra	
curtcircuits,	sobrecàrrega	i	descàrrega	total.

•	 Bateia	de	polímer	de	liti	d’alta	qualitat	(300	mAh	3.7	V).
•	 La	bateria	de	liti	es	pot	carregar	fins	a	300	vegades	sense	pèrdua	de	rendiment.
•	 Pes:	30	grams.
•	 Mida:	70	x	24	x	16	mm.
•	 Colors:	negre.

•	 Joc	complert	amb	el	far	davanter	Signal	(BLS-81)	i	pilot	
posterior	Signal	(BLS-82).

•	 Llum	posterior	lleugera	i	compacte	recarregable	per	mini	USB

•	 Bateria	d’alta	qualitat	en	ions	de	polímer	de	liti	
(2x18650,	3200mAh,	7.4V),	compatibles	amb	
els	focus	BLS-67/68/71/72/105K.

•	 Equipada	amb	un	indicador	de	potència	de	5	
nivells.	Pot	ser	encès	o	apagat.

•	 La	bateria	pot	ser	installada	en	múltiples	
posicions	usant	la	cinta	de	velcro.	La	
terminació	en	goma	prevé	de	les	esgarrapades	
en	la	teva	bicicleta.

•	 El	sistema	està	protegit	contra	curt-circuits,	
sobrecàrrega	o	descàrrega	total.

•	 La	bateria	pot	ser	carregada	més	de	300	
vegades	sense	pràcticament	pèrdua	de	
potència.

•	 Pot	ser	utilitzada	per	a	altres	dispositius	que	
utilitzin	USB,	com	un	telèfon.	Únicament	
sortida	de	USB.	

•	 Pes:	200	grams.
•	 Mesures:	105x55x32.

•	 Bateria	d’alta	qualitat	en	ions	de	polímer	de	
liti	(2x18650,	2600	mAh	7.4V),	compatibles	
amb	els	focus	BLS-67/68/71/72/105K.

•	 Pot	ser	installada	en	múltiples	posicions	
usant	lacinta	de	velcro.

•	 La	terminació	en	goma	prevé	de	les	
esgarrapades	en	la	teva	bicicleta.

•	 El	sistema	està	protegit	contra	curt-circuits,	
sobrecàrrega	o	descàrrega	total.

•	 La	bateria	pot	ser	carregada	més	de	300	
vegades	sense	pràcticament	pèrdua	de	
potència.

•	 Pes:	140	grams.
•	 Mesures:	86	x	46	x	27	mm.

•	 Aquest	suport	de	casc	en	combinació	amb	un	far	
BBB	et	donarà	una	lluminositat	perfecta	en	les	teves	
sortides	nocturnes.

•	 El	suport	pot	ser	acoblat	en	la	majoria	dels	cascos	
convencionals	amb	una	cinta	de	velcro.

•	 Aquest	suport	de	casc	és	compatible	amb	els	fars	
BBB	amb	el	suport	TightFix;	Scope	(BLS-67/68),	Strike	
(BLS-71/72),	Swat	(BLS-105K)	i	Sniper	(BLS-110).

•	 Bateria	d’alta	qualitat	en	Lithium	ió	polymer	(2600mAh	3.7V).
•	 Compatible	amb	el	model	BLS-71/72	Strike.
•	 Circuits	protegits	contra	curt	circuits,	sobrecàrregues	o	descàrrega	total.
•	 Les	bateries	poden	ser	carregades/descarregades	més	de	400	vegades	
sense	que	afecti	al	seu	rendiment.

•	 Pes:	56	grams.
•	 Talla:	77	x	23	x	23	mm.

•	 Suport	per	als	focus	Scope	(BLS-67/68),	
Strike	(BLS-71/72),	Swat	(BLS-105K)	i	
Sniper	(BLS-110).
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ecocombo BLs-76

Frontlaser BLs-77

rearlaser BLs-78

combilaser BLs-79

sQUarebeam BLs-101k

spark BLs-46

spark BLs-47

ecobeam BLs-75highlaser BLs-80

sparkcombo BLs-48

UnimoUnt BLs-95

poWerconverter BLs-92

highFocUs BLs-62

sQUarecombo BLs-102k

•	 Set	que	inclou	el	far	davanter	EcoBeam	(BLS-75)	
headlight	i	pilot	posterior	RearLaser	(BLS-78).

•	 Piles	incloses	3	+	2	“AAA”.

•	 Llum	del	darrere	compacta,	un	0,5	watts	LED	
super	lluminós	i	2	LED	regular.

•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua.
•	 El	consum	d’energia	Econòmica	per	a	major	
durada	de	la	vida	de	la	bateria.

•	 2	posicions:	Llum	estàndard	i	llum	flaix	
intermitent.

•	 Pes:	43	grams.
•	 Mida:	65	x	38	x	26	mm.

•	 Llum	del	darrere,	utilitza	3	ultrabrillants	micro-LED.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua.
•	 Baix	consum	per	a	una	major	durada	de	la	bateria.
•	 2	posicions:	Llum	estàndard	i	llum	flaix	intermitent.
•	 Pot	ser	muntat	abl	les	corretges	en	bosses	de	selló	
BBB,	alforjes	BBB,	altres	bosses	o	roba	gràcies	a	
l’enganxi	clip-on.

•	 Pes:	56	grams.
•	 Mida:	65	x	38	x	26	mm.

•	 Set	format	per	llum	davantera	blanca	BLS-77	i	
llum	posterior	vermella	BLS-78.

•	 Utilitza	2	+2	piles	tipus	“AAA”	(incloses).

•	 Pilot	posterior,	utilitza	3	micro-LED		super	brillants.

•	 Far	davanter	que	utilitza	una	llum	brillant	de	1,0	WATT	LED.	
•	 Fars	per	trànsit	en	sentit	contrari	(StVZO	aprovat).
•	 Carcassa	resistent	a	l’aigua	amb	el	compartiment	de	la	bateria	de	
tancament	per	torsió	segellada.

•	 El	consum	d’energia	Econòmica	per	a	major	durada	de	la	vida	de	la	bateria.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua.
•	 Indicador	de	la	bateria	a	la	part	superior.
•	 2	posicions:	Llum	estàndard	i	llum	flaix	intermitent.
•	 Pes:	88	grams.
•	 Mida:	90	x	50	x	53	mm.
•	 Color:	negre	/	blau.•	 Ultralleugera	i	compacta	llum	davantera.	

•	 Utilitzen	3	súper	brillants	blanc	o	vermell	micro-LED’s.
•	 Indicador	de	bateria	en	la	part	superior.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua	ràpid	i	efectiu.
•	 El	baix	consum	proporciona	una	llarga	durada	de	la	bateria.
•	 4	posicions:	llum	curta,	llum	llarga,	llum	estroboscòpica	i	flaix.
•	 La	bateria	de	Lithium	(280	mAH	3.7	V)	pot	ser	carregada	més	de	
400	vegades	sense	pèrdua	de	rendiment.

•	 La	càrrega	típica	és	de	2.5	hores.	Protegit	contra	curt	circuits,	
sobrecàrrega	o	descàrrega	total.

•	 Pes:	25	grams.
•	 Mesures:	56x31x16	mm.

•	 El	set	complet	inclou	llum	davantera	BLS-46	
blanca	i	pilot	darrere	vermell	BLS-47.																	

•	 Colors:	blanc	i	negre.

•	 Llum	posterior	lleugera	i	compacte.	

•	 Far	davanter	amb	carcassa	d’alumini.	Dotat	amb	el	súper	potent	
led	de	2	Watt	Luxeon	Rebel	ÉS	LED	i	170	Lumen.

•	 Focus	variable:	rang	d’obertura	de	10°	a	55°.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua	ràpid	i	efectiu.
•	 4	maneres:	llum	llarga,	llum	curta,	llum	baixa	i	flaix.
•	 Pes:	160	grams.

•	 Suport	de	muntatge	per	a	TOTS	els	fars	davanters	BBB.
•	 De	fàcil	muntatge	en	la	forqueta	davantera.
•	 Ajustable	en	longitud.

•	 Adaptador	de	càrrega	USB	para	Spark	(BLS-46/47/48),	Strike	(BLS-
71/72/73),	Signal	(BLS-81/82/83),	Swat	(BLS-105K)	i	Sniper	(BLS-110).

•	 Permet	la	càrrega	de	la	llum	davantera	o	posterior	a	casa	o	en	l’oficina.
•	 També	per	a	altres	dispositius	carregats	per	USB.
•	 Disponible	en	versió	per	EU,	Austràlia,	UK	i	US/JP.

•	 Far	lleuger	i	compacte,	utilitza	un	brillant	0,3	watts	
Phillips	Luxeon	LED	3535.

•	 Frontal	segellat	i	de	tancament	ràpid.
•	 Escàs	consum	per	a	una	major	durada	de	les	bateries.
•	 Interruptor	engomat	resistent	a	l’aigua	ràpid	i	efectiu	
realitzat	en	el	mateix	color	que	la	goma	d’ancoratge.

•	 2	maneres:	focus	mitjà	i	intermitent.
•	 Pes:	74	grams.
•	 Talla:	83	x	38	x	37	mm.
•	 Color:	negre/negre

•	 Set	que	inclou	el	far	davanter	SquareBeam	
(BLS-101K)	headlight	i	pilot	posterior	RearLaser	
(BLS-78).

•	 Piles	incloses	2	+	4	“AAA”.
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CREE LED

conceptes De llUm

Si	vols	triar	el	sistema	de	llums	més	adequat	per	al	seu	ús	de	la	bicicleta,	és	important	
disposar	de	dades	correctes	dels	productes	i	comparar.	Perquè	no	hi	ha	una	norma	
internacional	per	als	sistemes	de	llum,	BBB	mesura	diversos	valors.	Amb	aquests	valors	
sempre	es	pot	comparar	els	nostres	productes.

Candela	La	unitat	d’intensitat	lluminosa.	Candela	indica	la	quantitat	de	llum	emesa	en	una	
direcció	determinada	de	la	biga.	Ell	en	la	taula	va	prendre	nota	de	valor	Candela	es	mesura	al	
centre	de	la	biga.

Lumen	El	valor	del	flux	lluminós	total,	és	la	quantitat	total	de	llum	(en	totes	direccions)	emès	
per	la	làmpada.

Lux	La	quantitat	de	llum	(lumens)	sobre	un	àrea	específica.	És	la	unitat	més	eloqüent.	Per	
exemple,	si	tens	una	font	de	llum	de	1000	lumens,	que	s’estén	sobre	1	m2,	aquest	metre	
quadrat	està	illuminat	amb	1000	lux.	Si	els	mateixos	1000	lumens	s’estenen	sobre	10	m2,	
la	mateixa	font	illumina	un	metre	quadrat	amb	només	100	lux.	No	obstant	això,	quan	es	
comparen	els	valors	de	Lux	dels	diferents	sets	de	llums,	és	important	conèixer	la	distància	des	
de	la	font	de	llum.	Mentre	major	sigui	la	distància	a	la	font,	menor	serà	el	valor	de	Lux.	BBB	
mesura	el	valor	de	Lux	a	1	i	10	metres.	El	valor	de	Lux	a	1	metre	és	igual	al	valor	d’intensitat	
lluminosa	(Candela).

El	diàmetre	del	punt	de	llum	indica	l’ample	de	la	llum	quan	és	a	1	metre	de	distància.

Temps	d’encès	Dóna	una	indicació	de	quantes	hores	pot	estar	encesa	un	llum.	Per	a	llums	
de	bateria,	el	temps	depèn	de	la	qualitat	de	la	bateria.	Totes	les	piles	en	els	llums	BBB	vénen	
amb	Gold	Power	Heavy	Duty.	Únicament	la	BLS-62	ve	amb	piles	alkalines	Duracell.	El	temps	
d’encès	de	les	llums	BBB	està	mesurat	amb	piles	totalment	carregades.

Vostè	pot	trobar	els	valors	de	BBB	esmentats	anteriorment	en	la	taula	de	la	pàgina	següent.

Les	llums	amb	regulador	sempre	emeten	la	mateixa	
quantitat	de	llum	mentre	duri	la	bateria	gràcies	a	
un	sistema	electrònic	de	regulació.	Quan	la	pila	o	
el	pack	de	bateries	s’esgoten,	no	podria	emetre’s	
la	mateixa	quantitat	de	llum,	amb	el	que	la	llum	
s’apaga	automàticament.	Aquests	models	porten	
un	indicador	de	lluminós	de	càrrega	de	les	bateries.

Utilitza	el	nombre	requerit	de	bateries	
recarregables	o	piles	de	1.5	V	“AAA.

Ràpid	i	fàcil	de	carregar	per	USB.

En	aquests	models	sense	regulador,	segons	s’esgota	
la	bateria,	va	disminuint	la	potència	i	intensitat	de	
la	llum.

Els	led´s	CREU	són	uns	dels	millors	díodes	emissors	
de	llum	del	món.	Produeix	una	gran	qualitat	de	
llum,	un	rendiment	superior	i	està	realitzat	amb	les	
millors	i	més	noves	tècniques	de	fabricació	de	leds.	
Són	molt	potents,	amb	molta	durada	i	eficients!

A	causa	de	reflectores	interns,	la	llum	LED	es	
focalitza	en	un	patró	de	llum	predefinit.	Aquest	
feix	de	llum	està	optimitzat	per	a	aquest	objectiu.	
Aquest	feix	es	dirigeix	de	forma	aplanada	per	no	
molestar	al	tràfic	en	carretera.

Sistema	d’alta	qualitat,	bateria	ultralleugera	d’Ions	
de	polímer	de	Liti.

Els	LED´S	Luxeon	Rebel	LED’s	representen	la	nova	
generació	de	LED´S	molt	potents.	Són	més	eficients,	fiables	
i	de	molta	més	durada	que	qualsevol	un	altre.	A	més,	els	
LED’s	Luxeon	Rebel	,	produeixen	menys	calor,	emeten	més	
quantitat	de	llum	amb	menor	consum	elèctric	i	té	la	major	
potencia	densitat	de	llum	emesa	(lumens	per	mm2)	del	
mercat,	i	ya	estan	disponibles	en	aquest	moment.

Funció	de	focus	variable.	Girant	el	cap	del	focus,	
pots	canviar	l’amplària	del	focus	emès.	Gràcies	a	
aquesta	funció,	podràs	fer	que	la	llum	sigui	més	
concentrada	en	un	punt,	o	més	dispersa	,	segons	
ho	necessitis.

Un	dels	problemes	de	les	llums	més	potents	és	que	
produeixen	molta	calor.	És	per	això	que	els	focus	
BBB	de	més	potència	vénen	equipats	amb	el	sistema	
ACS	(Airflow	Cooling	System).	Gràcies	a	l’ocupació	
d’alumini	especialment	dissenyat	en	zones	de	la	
carcassa,	aconseguim	que	l’aire	que	passa	al	voltant	
del	focus	generi	un	flux	de	refredament	més	potent	
i	efectiu.	Així	garantim	un	correcte	control	de	la	
temperatura	del	focus.Gràcies	a	l’ACS,	solament	la	no	
circulació	d’aire	sobre	el	focus	pot	danyar	la	lent.

Fàcil	muntatge,	corretja	ajustable	amb	abraçadora	
de	silicona.	Vàlida	per	a	manillars	estàndard	i	
oversized.

Suport	regulable	de	fàcil	muntatge.	Tancament	
mitjançant	cargol	allen.	Apte	per	a	manillars	
estàndard	i	oversize.

Suport	fix	amb	sistema	d’alliberament	ràpid	per	
la	llum.	Aquest	suport	s’ajusta	la	majoria	dels	
diàmetres	de	tija.

Impremeable.

CARACTERÍSTIQUES

BBB	és	el	proveïdor	oficial	de	llums	per	al	2015	dels	equips:		
Roompot	Oranje	Peloton,	Betch.nl	Superior	Brentjens	MTB	Racing	and	Radon	Factory	Racing.

All	the	lights	are	tested	with	enclosed	batteries.	 The	lifetime	is	also	effected	by	the	temperature.	The	values	may	differ	from	the	packaging,	due	to	new	testing	methods	and	different	batteries.

LUMEN LUX

LUMEN CANDALA

MODEL Intensitat	pic	del	
focus

Potencia	de	sortides Il·luminació	a	1	
metre

Il·luminació		
a	10	metres

Punt	de	llum	amplària	del	mateix	a	
1	metre

Durada	*

(candela,	cd) (lumen) (lux) (lux) (mm) *	(horas)

LLUM	DAVANTERA

BLS-46	Spark:	Mode	1 106 9 106 1.1 400 5.5	(mode	baixa	intensitat)

BLS-46	Spark:	Mode	2 245 20 245 2.3 400 3	(mode	alta	intensitat)

BLS-46	Spark:	Mode	3 160 14 160 1.5 400 6	(modo	intermitent	(strobe))

BLS-46	Spark:	Mode	4 160 14 160 1.5 400 6.5	(mode	flaix)

BLS-62	HighFocus:	Mode	1 511 31 511 5 350-850 50	(mode	baixa	intensitat)

BLS-62	HighFocus:	Mode	2 1186 71 1186 11 350-850 37	(mode	normal)

BLS-62	HighFocus:	Mode	3 2610 170 2610 26 350-850 6.8	(mode	alta	intensitat)

BLS-62	HighFocus:	Mode	4 1186 71 1186 11 350-850 60	(mode	flaix)

BLS-67	Scope	800:	Mode	1 7660 800 7660 85 300	centre,	2200	fora 2	(super	beam)

BLS-67	Scope	800:	Mode	2 4620 530 4620 57 300	centre,	2200	fora 2.7	(mode	alta	intensitat)

BLS-67	Scope	800:	Mode	3 3150 350 3150 38 300	centre,	2200	fora 4.5	(mode	normal)

BLS-67	Scope	800:	Mode	4 1470 170 1470 17 300	centre,	2200	fora 9.7	(mode	baixa	intensitat)

BLS-68	Scope	1300:	Mode	1 11340 1300 11340 125 300	centre,	2200	fora 1,7	(super	beam)

BLS-68	Scope	1300:	Mode	2 7560 800 7560 84 300	centre,	2200	fora 2.5	(mode	alta	intensitat)

BLS-68	Scope	1300:	Mode	3 5140 550 5140 56 300	centre,	2200	fora 3.7	(mode	normal)

BLS-68	Scope	1300:	Mode	4 2400 260 2400 26 300	centre,	2200	fora 9.7	(mode	baixa	intensitat)

BLS-71	Strike:	Mode	1 2800 300 2800 28 220	centre,	1600	fora 2.5	(super	beam)

BLS-71	Strike:	Mode	2 1700 210 1700 17 220	centre,	1600	fora 3.5	(mode	alta	intensitat)

BLS-71	Strike:	Mode	3 1100 130 1100 11 220	centre,	1600	fora 6.5	(mode	normal)

BLS-71	Strike:	Mode	4 500 55 500 5 220	centre,	1600	fora 14	(mode	baixa	intensitat)

BLS-71	Strike:	Mode	5 2800 300 2800 28 220	centre,	1600	fora 7	(mode	flaix)

BLS-72	Strike:	Mode	1 2800 500 2800 28 240	centre,	2200	fora 1.7	(super	beam)

BLS-72	Strike:	Mode	2 1400 340 1400 14 240	centre,	2200	fora 2.3	(mode	alta	intensitat)

BLS-72	Strike:	Mode	3 900 210 900 9 240	centre,	2200	fora 4	(mode	normal)

BLS-72	Strike:	Mode	4 400 100 400 4 240	centre,	2200	fora 8	(mode	baixa	intensitat)

BLS-72	Strike:	Mode	5 2800 500 2800 28 240	centre,	2200	fora 4.5	(mode	flaix)

BLS-75	EcoBeam:	Mode	1 426 32 426 5.2 300 8	(mode	normal)

BLS-75	EcoBeam:	Mode	2 426 32 426 5.2 300 12	(mode	flaix)

BLS-77	FrontLaser:	Mode	1 32 7.1 32 <	0.50 1000 85	(mode	normal)

BLS-77	FrontLaser:	Mode	2 32 7.1 32 <	0.50 1000 100	(mode	flaix)

BLS-81	Signal:	Mode	1 6 12 6 <	0.50 4000 6	(mode	baixa	intensitat)

BLS-81	Signal:	Mode	2 12 24 12 <	0.50 7000 3	(mode	normal)

BLS-81	Signal:	Mode	3 25 50 25 <	0.50 10000 1.5	(mode	alta	intensitat)

BLS-81	Signal:	Mode	4 5 10 5 <	0.50 4000 12	(mode	flaix)

BLS-101K	SquareBeam:	Mode	1 1500 54 1500 15.5 150	x	400 6	(mode	baixa	intensitat)

BLS-101K	SquareBeam:	Mode	2 2500 107 2500 26.8 150	x	400 2.5	(mode	normal)

BLS-105K	Swat:	Mode	1 3500 120 3500 35 280	x	1000	 3	(mode	alta	intensitat)

BLS-110	Sniper:	Mode	1 10000 1200 10000 105 280 1.5	(super	beam)

BLS-110	Sniper:	Mode	2 8000 950 8000 80 280 2.3	(mode	alta	intensitat)

BLS-110	Sniper:	Mode	3 6000 750 6000 60 280 3.4	(mode	normal)

BLS-110	Sniper:	Mode	4 3000 380 3000 30 280 7.8	(mode	baixa	intensitat)

LLUM	POSTERIOR

BLS-47	Spark:	Mode	1 42 2.7 42 <	0.50 350 6.5	(mode	baixa	intensitat)

BLS-47	Spark:	Mode	2 87 5.5 87 1 350 3.5	(mode	alta	intensitat)

BLS-47	Spark:	Mode	3 63 3.8 63 0.6 350 6.5	(modo	intermitent	(strobe))

BLS-47	Spark:	Mode	4 63 3.8 63 0.6 350 7	(mode	flaix)

BLS-78	RearLaser:	Mode	1 5.5 1.4 5.5 <	0.50 1000 120	(mode	normal)	

BLS-78	RearLaser:	Mode	2 5.5 1.4 5.5 <	0.50 1000 240	(mode	flaix)

BLS-80	HighLaser:	Mode	1 19.5 4 19.5 <	0.50 70 8	(mode	normal)

BLS-80	HighLaser:	Mode	2 19.5 4 19.5 <	0.50 70 12	(mode	flaix)

BLS-82	Signal:	Mode	1 2 4 2 <	0.50 2600 6	(mode	baixa	intensitat)

BLS-82	Signal:	Mode	2 4 8 4 <	0.50 3500 3	(mode	normal)

BLS-82	Signal:	Mode	3 9 20 9 <	0.50 5000 1.5	(mode	alta	intensitat)

BLS-82	Signal:	Mode	4 2 3 2 <	0.50 2600 12	(mode	flaix)
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BfD-21R

rainWarriors BfD-01

roaDcatcher BfD-04

rainprotectors BfD-25

roaDprotector BfD-21f

ringFiX BfD-90

  

GOBERT
GROUPE

               

slimgUarD BfD-22

slimgUarD FenDers BfD-22

•	 Parafang	davanter	elegant	per	a	bicicletes	de	carretera.
•	 Protecció	contra	esquitxades	d’aigua	i	brutícia	de	la	
carretera.

•	 Sistema	fàcil	de	tancament	ràpid,	només	el	petit	
suport	negre	de	muntatge	queda	a	la	bicicleta.

•	 Material	composite.

•	 Set	de	parafang	davanter	i	darrere.
•	 Geometria	especialment	dissenyada	per	
proporcionar	una	màxima	protecció	contra	la	
brutícia	i	l’aigua.

•	 Material	composite.
•	 Grandàries:	Bicicletes	de	24”	a	26”	i	de	26”	a	28”.

•	 Parafangs	posterior	d’alta	tecnologia	per	a	bicicletes	de	carretera.
•	 Protegeix	contra	esquitxades	d’aigua	i	la	brutícia	de	la	carretera.
•	 Ajustable,	amb	la	mà	i	l’eina,	per	ser	perfectament	col·locat	per	
sobre	del	seu	pneumàtic.													

•	 Disseny	aerodinàmic	llarg	i	rígid.
•	 Sistema	d’alliberament	ràpida	RingFix.
•	 Adhesiu	de	protecció	per	a	la	tija	inclòs.
•	 S’adapta	als	diàmetres	de	tija	25.0	-	34.9	mm.
•	 Material	composite.

•	 Joc	de	parafang	davanter	i	posterior	complet	per	a	bicicletes	de	carretera.
•	 Varetes	d’alumini	per	a	una	major	estabilitat.
•	 Es	munta	en	els	cargols	de	fre	i	te	eix	d’alliberament	ràpid	per	a	una	
fixació	estable.

•	 Disseny	prim	en	negre	matt	que	fa	que	sigui	gairebé	imperceptible.
•	 Proporciona	una	protecció	completa	contra	la	pols	de	fang	i	sorra.
•	 Compatible	amb	els	pneumàtics	des	de	5	mm.
•	 Adequat	per	a	pneumàtics	fins	a	30	mm.

•	 Set	davanter	i	darrere.
•	 La	seva	geometria	especial	afavoreix	un	àrea	de	protecció	
contra	la	brutícia	i	el	fang,	així	com	un	ajust	perfecte	a	gairebé	
qualsevol	bicicleta,	fins	i	tot	amb	cobertes	molt	amples.

•	 Ancoratge	en	el	tub	de	selló	per	a	major	estabilitat.
•	 Material	composite	en	2	tons.
•	 Compatible	amb	rodes	de	26”	i	28”.

•	 Sistema	d’alliberament	ràpid	RingFix.	
•	 Per	a	una	instal	·	lació	ràpida	i	fàcil	a	la	tija	del	selló.	
•	 S’adapta	als	diàmetres	de	tub	25.0	-	34.9mm.	
•	 Adhesiu	de	protecció	de	la	tija	inclòs.	
•	 Compatible	amb	el	BFD-04,	BFD-13R,	BFD-14R,	BFD-15R	i	BFD-35R.

Es	munta	en	els	cargols	de	fre	i	té	eix	
d’alliberament	ràpid.	El	seu	sistema	de	
muntatge	únic	proporciona	estabilitat,	col.locat	
a	5	mm	per	sobre	de	la	llanda.	Ara	no	hi	ha	raó	
perquè	es	mulli	més!

PARAFANGS
Sabem que són poc atractius, però al mateix temps tan 
necessaris. Siguem honestos, els parafangs no són els 
primers elements que vols afegir a la teva bicicleta. 
Així que prenem el desafiament i hem creat una àmplia 
gamma de fàcil d’instal lació i fàcil desmuntage que 
realment es veuen bé, un cop instal·lats en la seva 
bicicleta. I el més important; serveixen per prevenir una 
esquena mullada i per a les cames, en condicions de mal 
temps. Dissenys elegants per a una bicicleta de carretera, 
i a prova de bombes per a l’ ús fora de carretera. No més 
excuses per a un viatge xop.

La	pluja	que	fa	vulgui	quedar-se	a	casa,	l’últim	que	
penses	és	prendre	la	bicicleta	per	fer	una	volta.	Amb	
aquest	coneixement	vam	dissenyar	els	nostres	parafangs	
SlimGuard.	Aquest	parafang	són	prims	per	a	bicicletes	
de	carretera	amb	pneumàtics	de	fins	a	30	mm.	Tot	això	
sense	afectar	l’aspecte	de	la	seva	bicicleta.	

BBB	és	el	proveïdor	oficial	per	al	2015	de	parafangs	d’equips:	Wanty-Groupe	Gobert,	
Roompot	Oranje	Peloton	i	Betch.nl	Superior	Brentjens	MTB	Racing.	
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mtbprotector r BfD-13R

mUDcatcher Xl BfD-18

granDprotect F BfD-14f granDprotect r BfD-14R

mUDcather ii BfD-03

mtbprotector F BfD-13f

FleXFenDer BfD-31

BfD-35RFatFenDer BfD-35fBfD-15Rhighprotector BfD-15f

easystore BsB-98 maratoUr BsB-101

backtank BsB-105 cleaning kit BsB-106 raincover BsB-96

•	 Parafang	posterior	per	MTB	amb	tapa	protectora	TPR.
•	 Ancoratge	ràpid	RingFix	per	tiges	de	selló	entre	25.0	-	34.9mm.
•	 En	composite	en	2	tons.
•	 El	disseny	li	atorga	una	gran	capacitat	de	protecció.
•	 BFD-13R:	Vàlid	per	26	“bicicletes	de	muntanya	i	28”	bicicletes	de	carretera.	
•	 BFD-14R:	Vàlid	per	27,5	“i	29”	bicicletes	de	muntanya.	
•	 Inclou	adhesiu	de	protecció	per	la	tija.

•	 Parafangs	per	a	muntar	sota	el	tub.
•	 Disseny	cònic	per	a	una	millor	protecció	quan	
sigui	necessari.	

•	 Es	pot	muntar	de	diverses	maneres.	
•	 Material	compost	més	suau	amb	solapa	TPR.	
•	 Adequat	per	a	bicicleta	de	muntanya.	
•	 Corretja	amb	elastòmer	Dual	unit.	
•	 Longitud:	350	mm.

•	 Parafang	posterior	per	MTB	amb	tapa	TPR	protector.
•	 Ancoratge	ràpid	RingFix	per	tiges	de	selló	entre	18.5-32.0mm.
•	 En	composite	en	2	tons.
•	 El	disseny	li	atorga	una	gran	capacitat	de	protecció.
•	 BFD-13F:	Vàlid	per	26	“bicicletes	amb	forquilles	de	suspensió.	
•	 BFD-14F:	Vàlid	per	27,5	“i	29”	bicicletes	amb	forquilles	de	suspensió.

•	 Parafang	muntat	en	el	tub	diagonal.
•	 Material	composite	amb	una	petita	tapa	TPR.
•	 Adequat	per	MTB	extrem.
•	 Doble	connexió	de	corretja	de	goma	elàstica.
•	 Longitud:	295	mm.

•	 Parafangs	lleuguer	i	resistent	de	polipropilè.
•	 Es	pot	muntar	tant	com	parafangs	davanter	o	
posterior.

•	 Cobertura	addicional	per	a	forqueta	davantera.	
•	 Capa	de	protecció	extra	per	a	una	major	resistència	
al	desgast.

•	 4	corretges	de	muntatge	incloses.
•	 Pes:	38	grams.

•	 Parafangs	lleuguer	i	resistent	de	polipropilè.
•	 Va	muntat	en	el	tub	inferior.	
•	 Doble	subjecció	de	la	corretja	d’elastòmer.
•	 Dissenyat	per	fatbikes.
•	 El	parafangs	posterior	utilitza	el	sistema	
d’alliberament	ràpid.	RingFix	(BFD-90).

•	 Parafang	davanter	per	a	bicicletes	Freeride,	especialment	adaptat	per	
MTB	extrem.

•	 Parafangs	davanter	es	pot	unir	el	tub	interior	de	la	forquilla	frontal.	
•	 Parafangs	darrera	es	pot	fixar	fermament	al	tub	del	seient.	
•	 Màxima	protecció	contra	fang,	brutícia	i	altres	elements.
•	 Material	composite.

•	 Motxilla	de	3	compartiments,	perfecta	per	a	la	bici	o	
qualsevol	altra	circumstància.

•	 2	butxaques	laterals	per	portvar	ampolles	d’aigua.
•	 Butxaca	principal	que	inclou	un	petit	compartiment	
amb	organitzador.

•	 Ancoratges	per	corretja	en	pit	i	cintura	per	a	major	
subjecció.

•	 Esquena	embuatada	amb	canals	de	ventilació.
•	 Logo	BBB	reflector	i	tires	reflectores	laterals.
•	 Inclou	funda	per	a	pluja	en	una	butxaca	especial.					
•	 Volum:	18	litres.
•	 Pes:	720	grams.
•	 Dimensions:	34	cm	x	48	cm	x	25	cm	(WxHxD).

•	 Disseny	del	encoixinat	ergonòmic	a	l’esquena	per	a	una	correcta	ventilació	i	
comoditat.	

•	 Té	capacitat	per	a	sistemes	d’hidratació	fins	a	3L,	amb	una	guia	per	a	la	
mànega	de	beure.	

•	 Sistema	fàcil	i	rápid	per	arribar	a	les	butxaques	laterals.	
•	 Per	a	portar	en	les	teves	pasejades,	dues	butxaques	per	a	les	teves	eines.
•	 Butxaca	de	tacte	suau	per	a	les	seves	pertinences.	
•	 Cinta	elàstica	especial	per	mantenir	recta	la	mini	manxa.
•	 Encoixinada	a	l’espatlla	i	la	cintura,	per	a	un	confort	òptim.	
•	 Compartiment	inferior	per	atrapar	la	brutícia	i	l’aigua.	
•	 El	compartiment	principal	fa	un	ajust	adequat	quan	està	en	posició	de	ciclisme.	
•	 Cintes	elàstiques	exterior	d’accés	ràpid	/	s’oculta	la	jaqueta	o	armilla.	
•	 Corretges	laterals	de	doble	funció;	Premeu	la	motxilla	i	guardar	el	seu	casc	quan	
no	el	fa	servir.

•	 Tiradors	de	la	cremallera.	
•	 Logo	reflectant	negre	a	la	part	frontal.	
•	 Compatible	amb	protector	de	pluja	(BSB-96).	
•	 Volum:	12	litres.	
•	 Pes:	525	grams.	
•	 Dimensions:	24	cm	x	48	cm	x	13	cm.(WxHxD).
•	 Colors:	negre,	negre	/	vermell,	negre	/	groc	neó.

•	 Vàlvula	de	mossegada	d’alliberament	ràpid.
•	 Bloqueig	lliscant	patentat.	
•	 Gran	obertura	per	facilitar	la	seva	neteja.	
•	 Mànega	extraïble	per	facilitar	la	neteja.	
•	 Antimicrobiana.	
•	 Material:	TPU	/	EVA.	
•	 Volum:	2	litres.

•	 Conjunt	de	raspalls	per	netejar	i	assecar	la	
bossa	d’aigua.

•	 inclou:
•	 Assecador	de	bufeta.
•	 Raspall	de	Embassament.
•	 Raspall	de	la	mànega.
•	 Petit	raspall	de	la	vàlvula	i	la	tapa.

•	 Funda	impermeable	per	a	la	motxilla	BSB-94	BackPack	i	la	
borsa	BSB-95	CarrierBag.

•	 En	groc	fluorescent	per	a	una	millor	visibilitat.
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storepack BsB-12

cUrvepack BsB-13

easypack BsB-31

liteFUel BsB-111 cityvaUlt BsB-115

trailpacker BsB-121 panniervaUlt BsB-131

•	 Interior	en	blau	per	a	una	millor	visibilitat	interior.
•	 Butxaca	i	elàstic	interior	en	talles	M	i	L.
•	 Cremallera	impermeable,	tancament	amb	bloqueig	antivibració.
•	 Sistema	d’ancoratge	T-buckle	als	rails	del	selló.
•	 La	talla	L	està	dividida	en	2	compartiments.
•	 Talles:	S,	M	i	L.

•	 Borsa	de	gamma	alta	amb	forma	corbada	per	a	la	millor	i	més	
natural	posició	baixos	el	selló.

•	 Interior	en	blau	per	a	una	millor	visibilitat	dins.	Butxaca	interior.
•	 Cremallera	amb	bloqueig	i	antivibracions.
•	 Sistema	d’ancoratge	T-buckle	als	rails	del	selló.
•	 Talles:	S,	M	i	L.

•	 Alforja	de	gamma	alta	amb	el	millors	materials	i	característiques.
•	 Interior	blau,	per	a	una	visibilitat	òptima	dels	continguts.
•	 Corretja	elàstica	i	butxaca	interior	per	facilitar	l’organització	de	la	seva	
càrrega	(M	i	talla	L).

•	 Cremallera	amb	tancament	a	prova	d’aigua,	sense	soroll.
•	 Sistema	de	doble	corretja	de	velcro	per	a	una	fàcil	instal·lació	i	remoció.
•	 Bossa	de	grans	dimensions	es	divideix	en	dos	compartiments.	
Compartiment	superior	és	ideal	per	a	l’emmagatzematge	d’una	cartera,	
claus	o	documents.

•	 Talles:	S,	M	i	L.

•	 Motxilla	d’hidratació	amb	compartiment	addicional.
•	 Tirants	i	sivelles	lleugeres.
•	 Té	capacitat	per	a	sistemes	d’hidratació	fins	3L	amb	una	guia	interna	per	la	
mànega	de	la	beguda.

•	 Inclou	un	BackTank	(BSB-105)	bossa	d’aigua	que	té	un	volum	de	2	litres.
•	 Compartiment	principal	per	a	guardar	el	vostre	jersei	o	jaqueta.
•	 Guarda	el	teu	equip	de	viatge	en	l’organitzador.
•	 Es	pot	fixar	la	llum	posterior	a	la	motxilla.
•	 Logo	reflector	per	major	visibilitat.
•	 Volum:	6	litres.
•	 Pes:	247	grams.
•	 Dimensions:	22	cm	x	40	cm	x	12	cm	(An).

BackTank	BSB-105	inclòs.

•	 Motxilla	plegable	impermeable.
•	 Costures	estances.
•	 Guarda	el	teu	equip	de	viatge	en	l’organitzador.	
•	 Capota	plegable	amb	botons	d’ajust.
•	 Realitzada	en	Nylon	600D	durador.
•	 Inclou	corretja	per	a	la	cintura.
•	 Corretges	laterals	per	mantenir	la	motxilla	comprimida.
•	 Butxaca	davantera	petita	impermeable.
•	 Pots	fixar	la	llum	posterior	en	la	motxilla.
•	 Volum:	25	litres.
•	 Pes:	827	grams.
•	 Dimensions:	30	cm	x	22	cm	x	50	cm	(WxHxD)

•	 Motxilla	amb	un	munt	de	característiques.
•	 Té	capacitat	per	a	sistemes	d’hidratació	fins	3L	amb	una	guia	
per	a	la	mànega	de	la	beguda.

•	 Butxaques	laterals	de	fàcil	accés	per	a	les	teves	ampolles	
d’aigua.	

•	 Guarda	el	teu	equip	de	viatge	en	l’organitzador.
•	 Inclou	una	reixeta	per	al	fàcil	transport	del	teu	casc.	
•	 Pots	fixar	la	llum	posterior	en	la	motxilla.
•	 Butxaca	inferior	oculta	amb	funda	per	a	la	pluja.	
•	 Pots	fixar	la	llum	posterior	en	la	motxilla.
•	 Volum:	20	litres.
•	 Pes:	705	grams.
•	 Dimensions:	32	cm	x	48	cm	x	25	cm.

•	 Motxilla-alforja	plegable	impermeable.
•	 Costures	estances.
•	 Realitzada	en	Nylon	600D	i	480D	durador.
•	 Sistema	de	muntatge	ajustable	vàlid	per	a	manillars	de	fins	
a	16mm.

•	 Adhesius	reflectors	en	tots	dos	costats.
•	 La	butxaca	interior	manté	els	teus	documents	o	portàtil	
fora	de	perill.

•	 Protectors	en	les	cantonades	per	a	una	major	durabilitat.
•	 Volum:	20-30	litres.
•	 Pes:	840	grams.
•	 Dimensions:	32	cm	x	50	cm	x	22	cm.

s m L

s m L
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Wheelbag 29” BsB-82 carrierbag BsB-95

secUrerack BCa-90 toppack BsB-16

Wheelbag 26”-28” BsB-81

  

GOBERT
GROUPE

               

speeDpack BsB-33

racepack BsB-14

saDDlepack BsB-23

•	 Proporciona	l’emmagatzematge	segur	per	a	una	sola	roda.	
•	 Encoixinat	suau	per	protegeix	la	roda.	
•	 Butxaca	interna	addicional	per	a	l’emmagatzematge	de	tancaments	ràpids.	
•	 Nanses	extra	llargues	per	penjar-lo	a	l’espatlla.	
•	 Reforç	intern	al	voltant	de	la	zona	de	l’eix.	
•	 BSB-81:	Emmagatzematge	segur	per	a	un	sola	roda	de	28	polzades.	
•	 BSB-82:	Emmagatzematge	segur	d’una	sola	roda	de	29	polzades.

•	 Borsa	de	portapaquets	de	gran	capacitat.
•	 Butxaca	principal	amb	embuatat	interior.
•	 2	butxaques	laterals.
•	 Butxaca	posterior	amb	cinta	per	ancorar	un	pilot	LED.
•	 Fixació	per	4	cintes	de	velcro.	Ferma	fixació	al	portapaquets	que	evita	
moviments.

•	 Sistema	d’emmagatzematge	Bungee.	
•	 Nansa	de	transport	mòbil.

•	 Corretges	elàstiques	per	subjectar	l’equipatge	en	un	vehicle. •	 Muntatge	sobre	el	tub	superior.
•	 Un	sol	compartiment	gran.
•	 Coberta	superior	transparent	per	a	mapes.
•	 Part	inferior	antilliscant.
•	 Fixació	segura	i	ferma	per	3	tires	de	velcro.

•	 Alforja	de	gamma	alta	corbada	per	al	millor	posició	sota	la	cadira.
•	 Interior	blau	amb	butxaca	interior	per	a	una	visibilitat	òptima	dels	
continguts.

•	 Cremallera	amb	tancament	a	prova	d’aigua,	sense	soroll.
•	 Sistema	de	doble	corretja	de	velcro	per	a	una	fàcil	instal·lació	i	remoció.
•	 Talles:	S,	M	i	L.

•	 Disseny	compacte.
•	 Muntatge	directe	sota	el	selló.
•	 Sistema	de	tancament	per	cintes	per	a	un	ajust	ferm.
•	 Grandària	suficient	per	a	una	càmera	de	carretera,	
desmuntables	i	petits	objectes.

•	 Colors:	negre	mat	i	blanc	mat.

•	 En	el	nostre	objectiu	d’intentar	minimitzar	en	nombre	de	suports	
sobre	la	teva	bici,	hem	creat	un	disseny	totalment	nou	de	borsa	de	
selló,	la	Saddlepack.	Equipada	amb	un	ancoratge	especial	que	encaixa	
perfectament	en	qualsevol	dels	sellons	BBB	models:	

•	 AnatomicRace	(BSD-05),
•	 MemoComfort	(BSD-16),
•	 MemoShape	(BSD-17),
•	 SportComfort	(BSD-73),
•	 SportComfort	anatòmica	(BSD-73)	i
•	 ComfortPlus	(BSD-101).	

•	 Sense	cargols,	i	sense	cargols	hexagonals,	munta-la	directament	i	a	
pedalejar!	En	la	part	superior	del	seu	ancoratge	intelligent,	té	una	forma	
cònica	que	la	confereix	una	màxima	capacitat	sense	tenir	una	gran	
grandària.	Altres	detalls	inclouen	agarris	de	cremallera	engomats	per	
evitar	el	tust,	un	exterior	de	fàcil	neteja	i	una	tira	perquè	pots	acoblar-te	
una	llum	posterior.

•	 Talles:	M	i	L.

BBB	és	el	proveïdor	oficial	de	bosses	per	al	2015	dels	equips:		
Wanty-Groupe	Gobert,	Roompot	Oranje	Peloton	i	Betch.nl	Superior	Brentjens	MTB	Racing

s m L

m L
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staygUarD BBP-12LstaygUarD BBP-12m staygUarD BBP-12XL

carbonskin BBP-56

clearskin BBP-57 bikeskin BBP-50 tUbeskin BBP-60

Frameskin BBP-61bikeskin BBP-51

•	 Size:	250	x	130	x	130	mm.•	 250	x	90	x	110	mm.	

•	 Protector	de	beines	realitzat	en	neoprè,	que	protegeix	
dels	cops	de	la	seva	cadena.

•	 Amb	coberta	de	material	extra	resistent	així	com	
flexible.

•	 Llarga	tira	de	velcro	per	a	una	ferma	fixació	a	la	beina.
•	 Súper	resistent	amb	material	antilliscant	en	la	seva	
part	interior.

•	 200	x	160	x	160	mm.

•	 Color:	transparent.

•	 Color:	Capa	de	fibra	de	carboni	real.	

•	 Tira	adhesiva	fina	per	protegir	la	pintura	de	la	
teva	bicicleta.	Molt	duradora.

•	 Flexible	i	resistent	a	l’aigua,	vàlida	per	a	
qualsevol	condició.

•	 El	set	BBP-56	inclou:	protecció	per	a	la	beina,	
coixinet	de	4	x	30mm,	4	coixinets	de	20mm	i	
requadre	de	8x122mm,	per	tallar	en	la	mesura	
que	vulguis.

•	 El	set	BBP-57	inclou:	protecció	per	a	la	beina,	
coixinet	de	4	x	30mm,	4	coixinets	de	20x40mm	
i	requadre	de	80x152mm,	per	tallar	en	la	mesura	
que	vulguis.

•	 Color:	transparent.	 •	 Làmina	adhesiva	gruixuda	per	al	tub	diagonal.	Ofereix	la	
màxima	protecció	contra	pedres,	aigua,	etc....

•	 Adhesiu	d’alta	qualitat	ultra	forta	que	suporta	les	més	
dures	inclemències.

•	 Talla:	500	x	50	mm.

•	 Tira	adhesiva	gruixuda	per	protegir	la	pintura	del	seu	
quadre	contra	la	brutícia	i	la	runa.

•	 Adhesiu	extrafort	és	manté	unida	fins	i	tot	en	les	
condicions	més	extremes.

•	 Mida:	500	x	70	mm.
•	 Color:	transparent.

•	 Acabat	en	fibra	de	carboni.	

•	 Evita	els	danys	pel	contacte	repetit	entre	
peces	i	entre	peces	i	el	quadre.

•	 Resistent	a	l’aigua,	a	la	calor....a	totes	les	
circumstàncies.

•	 Fàcil	installació.
•	 Pegats	fins	i	adaptables	per	protegir	la	
pintura	del	quadre.

•	 Extra	flexible.

sistema Direct-moUnt

El	sistema	Direct-Mount	és	un	sistema	de	fixació	
especial	que	s’ancora	directament	en	els	sellons	BBB:

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

Sense	cargols,	sense	cargols	hexagonals,	munta-la	i	
pedaleja.

sistema t-bUckle

Posar	i	llest,	el	Sistema	T-Buclke	s’acobla	
directament	sobre	els	rails	del	selló.	A	causa	de	
la	forma	especial	de	la	sivella,	romandrà	en	el	
seu	lloc,	encara	que	no	utilitzis	la	cinta	en	la	tija.	
Sense	cargols.

sistema tWin-bUckle

Posi	la	cinta	al	voltant	dels	rails	del	selló,	faci	clic	sobre	la	
sivella,	estrenyi	la	cinta	i	llest,	així	és	el	sistema	Twin-Buckle.	
Fins	i	tot	li	ajuda	a	comprimir	la	teva	borsa	de	selló	si	no	està	
plena.	Sense	cargols	i	sense	cargols	hexagonals.

L’interior	en	vermell	t’ajuda	a	trobar	les	coses	dins	
de	la	borsa	molt	millor.

Realizada	en:

Tira	de	goma	per	la	tija.

Tira	de	velcor	per	la	tija.

Part	inferior	de	fàcil	neteja.

Cinta	posterior	per	a	llum	
posterior	BBB.

Adhesius	reflectors.

Amb	qualitats	reflectants	
de	la	llum	en	la	foscor.

Impremeable.

CATEGORIA LONGITUD AMPLÀRIA ALTURA VOLUM

L W H CM3

BSB-12S 14 7 6,5 370

BSB-12M 15,5 8 9,5 640

BSB-12L 15,5 9 10 750

BSB-13S 13 6,7 9 360

BSB-13M 15,5 8 9,5 520

BSB-13L 17,5 8,3 10,3 690

BSB-14 12 7,5 3 160

BSB-16 14,5 4 10,8 720

BSB-23M 16 7 11 560

BSB-23L 19 8,5 16 1220

BSB-31S 14 7 6,5 370

BSB-31M 15,5 8 9,5 640

BSB-31L 15,5 9 10 750

BSB-33S 13 6,7 9 360

BSB-33M 15,5 8 9,5 520

BSB-33L 17,5 8,3 10,3 690

BSB-95 40 24 18 9765

BSB-98 48 34 25 18000

BSB-101 48 24 13 12000

BSB-111 40 22 12 6000

BSB-115 50 30 22 25000

BSB-121 48 32 25 20000

BSB-131 50 32 22 30000

CARACTERÍSTIQUES

Cinta	posterior	per	a	llum	posterior	BBB.	
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BBC-35R

aerocage BBC-11

compcage BBC-19

speeDcage BBC-31

siDecage BBC-35LFleXcage BBC-36 Fibercage BBC-37

 lightcage BBC-16 BBC-38RsiDecarbon BBC-38L

•	 Realitzat	en	alumini	súper	lleuger	6463	T5.
•	 Especialment	indicat	per	a	quadres	petits	o	de	doble	
suspensió.	Obrir	a	l’esquerra	(BBC-35L)	o	dreta	(BBC-35R)	
quan	es	munta	en	el	tub	diagonal.	

•	 Realitzat	en	una	sola	peça.
•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Pes:	42	grams.
•	 Colors:	negre	brillant	i	blanc	brillant.

•	 Alumini	súper	lleuger	6061	T5.
•	 Disseny	en	2	peces	amb	ancoratge	integrat.
•	 Protecció	superior	extra	en	composite.
•	 Fàcil	extracció	del	bidó.
•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Pes:	43	grams.
•	 Colors:	negre	mat,	blanc,	negre	brillant,	carboni.

•	 Porta	bidó	en	fibra	de	vidre	composite	reforçat.
•	 Sistema	de	retenció	de	bidó.
•	 Pes:	38	grams.
•	 Colors:	negre,	blanc,	blau	i	vermell.

•	 Realitzat	en	alumini	súper	lleuger	6463	T5.
•	 Disseny	en	una	peça	amb	ancoratge	integrat.
•	 Sistema	de	retenció	de	bidó.
•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Pes:	40	grams.
•	 Colors:	negre	mat,	blanc	brillant,	negre	brillant,	carboni.

•	 Portabidó	lleuger	realitzat	de	composite.
•	 Asseguri	l’ajust	automàtic	a	causa	del	sistema	de	flexió.
•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Pes:	31	grams.
•	 Colors:	negre	mat	/	vermell,	brillant	negre	/	groc,	brillant	negre	/	blanc,	blanc	
brillant	/	negre,	negre	mat	/	blau,	negre	mat	/	verd	i	negre	mat	/	negre.

•	 Porta	bidó	en	fibra	de	carboni	UD.
•	 Disseny	únic	que	manté	amb	fermesa	alhora	que	permet	
treure-ho	i	ficar-ho	fàcilment.

•	 Cargols	d’alumini	negres.
•	 Pes:	24	grams.
•	 Color:	negre	mat,	blau	mat,	verd	mat,	vermell	mat.

•	 Porta	bidó	en	fibra	de	carboni	UD.
•	 Look	minimalista	i	net.
•	 Sistema	de	retenció	de	bidó.
•	 Cargols	d’alumini	negre.
•	 Pes:	20	grams.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Porta	bidó	de	fibra	de	carboni	Matt	UD.	
•	 Especialment	adequat	per	a	les	bicis	de	menor	mida	i	de	doble	suspensió.	
•	 Quan	es	munta	en	el	tub	diagonal	per	obrir	a	l’esquerra	(BBC-38L)	o	a	la	dreta	(BBC-38R).
•	 Disseny	d’una	peça	amb	suport	integrat.	
•	 Cargols	d’alumini	negre.	
•	 Pes:	29	grams.	
•	 Colors:	negre	mat.
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FUeltank Xl BBC-15

FUeltank BBC-03

ecotank BBC-01 smalltank BBC-17

co2holD BBC-90 UniholD BBC-95

•	 Versió	econòmica	de	portabidó.
•	 Alumini	lleuger.
•	 Colors:	negre	mat	i	plata.

•	 Portabidó	XL	per	portar	ampolles	de	PET	
de	fins	a	1.5	litres.

•	 Sistema	de	subjecció	ajustable	per	
adaptar-se	a	un	ampli	rang	de	formes	i	
grandàries	d’ampolles.

•	 Alumini	súper	lleuger	i	súper	resistent.
•	 Disseny	en	T	que	garanteix	un	segur	
ancoratge	del	bidó.

•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Alumini	súper	lleuger	i	súper	resistent.
•	 Disseny	en	T	que	garanteix	un	segur	ancoratge	del	bidó.
•	 Topalls	per	esmorteir	els	cops.
•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Colors:	negre	mat,	blau,	vermell,	negre	brillant,	plata,	
blanc,	titani	mat	i	verd.

•	 Pensat	per	a	petites	ampolles	de	PET.
•	 Vàlid	també	per	a	llaunes	de	beguda.
•	 Disseny	en	T	que	garanteix	un	segur	
ancoratge	del	bidó.

•	 Alumini	lleuger	i	resistent.
•	 Cargols	d’acer	inoxidable.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Suport	per	2	bombones	de	CO2	realitzat	
en	alumini	6061	T6.

•	 Per	a	muntatge	sota	el	portabidó.
•	 Els	cartutxos	estan	segurs	i	a	l’abast.
•	 Pes:	11	grams.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Tija	d’alumini	universal	i	l’abraçadora.
•	 Es	pot	utilitzar	per	fixar	un	portabidó,	
borsa,	etc	..

•	 Talles:	22,2-25,4	mm	i	25.4-31.8	mm.
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thermotank BWB-51 BWB-52

aUtotank BWB-11 aUtotank Xl BWB-15

comptank BWB-01

alUtank BWB-25

comptank Xl BWB-05•	 Ampolla	termo	amb	una	construcció	de	doble	paret	i	el	material	
d’aïllament	de	3M.

•	 Manté	la	seva	beguda	freda	fins	al	doble	el	temps	que	una	ampolla	
normal.	També	ajuda	a	mantenir	la	beguda	calenta.

•	 Vàlvula	SoftLock.	Còmode	amb	tancament	de	bloqueig	de	rotació.
•	 Apte	per	a	rentavaixelles	i	lliure	de	BPA	polipropilè	(PP)	material.
•	 Àmplia	obertura	per	facilitar	la	neteja	i	l’ompliment.
•	 Fàcil	de	prémer	l’ampolla.
•	 Volum:	500	ml	/	18	oz.
•	 Colors:	blanc	/	blau	(BWB-51)	o	transparent	/	estampat	(BWB-52).

•	 Capacitat:	550ml	/	18.6	oz.	

•	 Bidó	amb	la	nova	vàlvula	AutoClose	sempre	oberta	i	tancada	
en	la	bicicleta!.

•	 Fàcil	d’usar	no	salpica	es	tanca	automàticament.
•	 Vàlid	per	rentaplats	lliure	de	material	BPA	polypropylene	(PP).
•	 Obertura	ampla	per	a	fàcil	ompliment	i	neteja.
•	 Ampolla	fàcil	d’estrènyer.
•	 Colors:	transparent	i	plata.

•	 Capacitat:	750	ml	/	26.4	oz.

•	 Bidó	d’alumini	amb	tapa.	
•	 La	tapa	de	la	vàlvula	està	fet	de	Kraton,	amb	mecanisme	de	bloqueig.
•	 Capacitat:	680ml	/	22.9	oz.
•	 Amb	tapa	transparent.
•	 Colors:	negre	mat	i	plata.

•	 Volum:	550	ml	/	18,6	oz.	

•	 Vàlid	per	al	rentaplats	lliure	de	material	BPA	polypropylene	(PP).
•	 Vàlvula	SoftLock	,	còmoda	i	tancament	per	rotació.
•	 Obertura	ampla	per	a	fàcil	ompliment	i	neteja.
•	 Colors:	negre/blau,	negre/vermell,	negre/groc/,	blanc/magenta,	
transparent/blanc,	transparent/negre	i	transparent/estampat.

•	 Volum:	750	ml	/	26.4	oz
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poWerlink BBL-48poWerchain BBL-14

coDearmor BBL-47

U-vaUlt BBL-21

BBL-46coDelock BBL-45BBL-42poWerlock BBL-41

poWerFolD BBL-71

•	 Cable	cadenal	d’Alta	seguretat	per	a	la	bicicleta.
•	 Mecanisme	de	bloqueig	durador	cobert	amb	una	forta	
carcassa	d’acer,	3	claus	incloses.

•	 Cable	cadenat	de	cadena	d’acer	gruixuda	de	5	mm,	
resistent	per	a	una	màxima	protecció.

•	 Coberta	de	niló	que	ofereix	un	fàcil	transport	
i	protegeix	la	pintura	de	la	seva	bicicleta	
d’esgarrapades	i	xocs

•	 La	coberta	evita	que	la	pols	entri	en	el	pany	a	través	
de	la	clau.

•	 Talles:	5	mm	/	5	mm	x	1.000	mm.
•	 Compatible	amb	BBL-92	CableFix	i	BBL-93	CableTie.

•	 Cadenes	d’acer	gruixut	cadenat	de	bicicleta	
d’alta	resistència,	10	mm	per	a	una	màxima	
protecció.

•	 Funda	de	niló	per	facilitar	el	seu	transport	i	
protegeix	la	pintura	de	la	bicicleta.

•	 Acer	temperat	U-lock.
•	 Mida	de	la	cadena:	10	mm	x	10	mm	x	1000	mm.
•	 Talla	U-lock:	100	x	110	mm.

•	 Cable	cadenat	de	bici	d’alta	seguretat.
•	 Mecanisme	de	tancament	d’alta	protecció.
•	 Cable	d’acer	trenat	robust	i	resistent	parell	una	
protecció	màxima.

•	 Codi	de	combinació	de	4	dígits.	L’usuari	pot	
modificar	la	combinació.

•	 Mecanisme	de	tancament	metàllic	molt	resistent.
•	 El	cable	cobert	protegeix	la	teva	bicicleta	de	cops	i	
esgarrapades.

•	 Compatible	amb	suport	BBL-93.
•	 Mesures:	18mmx100cm.

•	 Acer	gruix	endurit	U-lock.
•	 Mecanisme	de	bloqueig	dur	suplementari,	2	
claus	numerades	incloses.

•	 Coberta	de	PVC	per	protegir	la	pintura	de	la	seva	
bicicleta	en	els	cops	i	les	ratllades.

•	 Coberta	evita	que	la	pols	i	la	brutícia	entrin	en	el	
seu	bloqueig	a	través	de	l’ull	del	pany.

•	 Mida:	245	mm	x	170	mm.

•	 Mecanisme	de	tancament	resistent	d’alta	protecció.
•	 Cable	d’acer	trenat	robust	i	resistent	per	a	la	màxima	
protecció.

•	 Codi	de	combinació	de	4	dígits.	L’usuari	pot	modificar	la	
combinació.

•	 Mecanisme	de	tancament	metàllic	molt	resistent.
•	 BBL-45:	.	Grandàries:	12	mm/15	mm/	18	mm	x	1.800	mm.
•	 BBL-46:	.	Grandàries:	12	mm/15	mm/	18	mm	x	1.000	mm.
•	 Compatible	amb	BBL-92	CableFix	i	CableTie	BBL-93.

•	 Mecanisme	de	tancament	durador	protegit	per	una	
resistent	carcassa	metàllica.

•	 Cable	d’acer	trenat	robust	i	resistent.
•	 Resistent	mecanisme	metàllic	de	bloqueig	que	
inclou	3	claus.

•	 BBL-41:	.	Grandàries:	12	mm/15	mm	x	1.800	mm.
•	 BBL-42:	.	Grandàries:	12	mm/15	mm	x	1.000	mm.
•	 Compatible	amb	els	suports	BBL-92	i	BBL-93.

CABLES	CADENATS
 
Cables cadents li preocupen a la majoria, la protecció. I 
això inclou a la seva bicicleta. Llavors, ¿per aparcar sense 
posar un bloqueig al voltant d’ell per mantenir-lo fora de 
perill? La nostra àmplia gamma de cables cadenats va 
d’ultra-forts en U fins als cables més lleugers. I vostè ni tan 
sols necessita una clau per a alguns dels nostres models. 
Comptem amb una àmplia varietat de cables cadenats amb 
un mecanisme de codi numèric. I si vostè està buscant 
un cable cadenat a prova de bales per estacionar la seva 
bicicleta en el centre de la ciutat o vostè està buscant 
un bloqueig lleuger per fixar breument la seva bicicleta 
mentre beu un cafè amb llet, amb BBB vostè no s’ haurà de 
preocupar de que robin la seva bicicleta.

El	PowerFold	ofereix	una	seguretat	òptima	en	
combinació	amb	un	disseny	compacte	que	és	
fàcil	d’emmagatzemar	en	la	seva	bicicleta.	Un	
cop	plegada,	pot	emmagatzemar	el	bloqueig	en	
el	seu	sistema	de	suport	versàtil,	assegurant	
que,	ja	sigui	amb	cargols	o	tires	de	velcro.

El	nostre	nou	“noi	en	l’oficina”	és	el	nostre	
cadenat	acuradament	dissenyat,	PowerFold.	
Plegat,	el	PowerFold	pot	ser	utilitzat	en	
qualsevol	circumstància	a	la	ciutat.	La	seva	
longitud	de	700mm	es	redueix,	plegat,	en	
un	cadenat	petit	i	compacte.	L’àgil	sistema	
d’abraçadora	et	permet	guardar	el	teu	cadenat	
en	la	teva	bicicleta	sense	esgarrapar	la	pintura.	
Les	barres	d’acer	endurit,	amb	una	mesura	de	
7.5mm	x	22.5,	mantenen	cada	bici	assegurada,	
sense	problema	davant	els	“amics	de	l’aliè”.
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poWersaFe BBL-31 BBL-32

BBL-36

QUicksaFe BBL-61 BBL-62 eXtracoil BBL-22

QUickcoDe BBL-65 minicase BBL-53

microloop BBL-51 minisaFe BBL-52

microsaFe BBL-10 cableFiX BBL-92 cabletie BBL-93

coDesaFe BBL-35

•	 Cable	d’acer	trenat	robust	i	resistent	que	proporciona	la	
màxima	seguretat.

•	 Resistent	mecanisme	metàllic	de	bloqueig	que	inclou	3	claus.
•	 BBL-31:	bobina.	Talles:	8	mm	/	12	mm	x	1500	mm.
•	 BBL-32:	recta.	Talles:	8	mm	/	12	mm	x	1.000	mm.
•	 Compatible	amb	BBL-92	CableFix.

•	 Cable	d’acer	trenat	robust	i	resistent	que	
proporciona	la	màxima	seguretat.

•	 Codi	de	combinació	de	4	dígits.
•	 L’usuari	pot	modificar	la	combinació.
•	 Mecanisme	de	tancament	metàllic	molt	resistent.
•	 BBL-35:	bobina.	Talles:	6	mm	/	10	mm	x	1500	mm.
•	 BBL-36:	recta.	Talles:	6	mm	/	10	mm	x	1.000	mm.
•	 Compatible	amb	BBL-92	CableFix.

•	 Cable	cadenat	d’acer	trenat	gruix	i	durador	per	a	una	màxima	protecció.
•	 Mecanisme	de	tancament	resistent.
•	 Inclou	2	claus.
•	 El	cable	cobert	protegeix	la	teva	bicicleta	de	cops	i	esgarrapades.
•	 BBL-61:	bobina.	Talles:	8	mm	x	1500	mm.
•	 BBL-62:	recta.	Talles:	8	mm	x	700	mm.
•	 Compatible	amb	BBL-92	CableFix	i	BBL-93	CableTie.

•	 Cable	addicional	per	combinar	amb	el	BBB-21	O-Vault.
•	 Cable	d’acer	trenat	robust	i	resistent	per	a	una	màxima	protecció.
•	 Grandària:	10	mm	x	1.800	mm.
•	 Compatible	amb	el	suport	BBL-92.

•	 Cadena	gruixuda	i	duradora,	de	cable	d’acer	trenat	a	l’interior	que	
proporciona	la	màxima	protecció.	

•	 Combinació	amb	codi	númeric	de	4	dígits.	
•	 Mecanisme	de	bloqueig	durador.	
•	 Cable	exterior,	que	protegeix	la	pintura	de	la	seva	bicicleta	dels	
cops	i	les	ratllades.	

•	 Talles:	8	mm	x	1200	mm.	
•	 Compatible	amb	el	Cablefix	BBL-92.
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell	i	verd.

•	 Cable	cadenat,	petit,	extra	compacte,	lleuger	i	amb	bloqueig.	
•	 Combinació	amb	codi	númeric	de	3	dígits.	
•	 Impressionant	amb	el	seu	petit	diàmetre,	a	causa	del	bloqueig	
segur	de	codi	i	cable	d’acer	resistent	i	durador.	

•	 Mecanisme	de	balanceig	per	a	l’emmagatzematge	de	cable	
fàcil	i	ràpid.	

•	 Mida:	1,6	mm	x	670	mm.	

•	 Cable	cadenat	petit	,	súper	lleuger	i	compacte.
•	 Amb	forma	helicoïdal	que	fa,	que	tingui	una	longitud	extra	de	cable.
•	 Mecanisme	de	tancament	de	combinació	de	3	nombres	elegibles	pel	
propietari.

•	 Cable	d’acer	ultra	resistent	malgrat	el	seu	petit	diàmetre.
•	 Tancament	d’acer	molt	resistent.
•	 Una	tira	de	velcro	assegurarà	el	cadenat	mentre	ho	guardes	o	transportes.
•	 Grandària:	4.8	mm	x	1500	mm.
•	 Pes:	125	grams.

•	 Cable	cadenat	petit,	extra	compacte	i	lleuger.
•	 Mecanisme	de	tancament	de	combinació	de	3	nombres	
elegibles	pel	propietari.

•	 Malgrat	el	seu	petit	diàmetre,	es	tracta	d’un	cadenat	
molt	segur	gràcies	al	seu	acer	reforçat.

•	 El	tancament	reforçat	pot	usar-se	també	per	assegurar	
cremalleres.

•	 Grandària:	3	mm	x	1200	mm.

•	 Cable	cadenat	petit	,lleuger	i	compacte.
•	 Mecanisme	de	tancament	de	combinació	de	3	
nombres	elegibles	pel	propietar.

•	 Malgrat	el	seu	petit	diàmetre,	es	tracta	d’un	
cadenat	molt	segur	gràcies	al	seu	acer	reforçat.

•	 Grandària:	3	mm	x	1200	mm.

•	 Suport	universal	de	muntatge	
per	a	cables	cadenats	de	BBB.

•	 El	suport	se	subjecta	al	cargol	
del	quadre	de	la	tija.

•	 Compatible	amb	els	diàmetres	
de	cable:	6,	8,	10	i	12	mm.

•	 Suport	de	muntatge	per	cables	
cadenats	BBB.

•	 El	suport	pot	collocar-se	en	diferents	
posicions	en	la	bicicleta.

•	 Dos	tancaments	ràpids	per	corretges	
que	s’ajusten	a	una	àmplia	gamma	de	
diàmetres	del	tub	entre	27	i	60mm.

•	 Compatible	amb	BBL-
41/42/45/46/47/48/61/62.

•	 Compatible	amb	els	diàmetres	de	
cable:	6,	8,	10	i	12	mm.
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allroUnDkit BtL-91 basekit BtL-92 bracketkit BtL-95

microFolD s BtL-42s

microFolD

microFolD l BtL-42L

microFolD Xl BtL-42XL microFolD XXl BtL-42XXL

miniFolD s BtL-40s torXFolD BtL-43

  

GOBERT
GROUPE

               

•	 Caixa	d’eines	amb	les	16	claus	mes	comunes	
necessàries	per	mantenir	la	teva	bicicleta.

•	 Les	insercions	d’escuma	les	mantenen	en	el	seu	lloc	
correcte.

•	 Espai	extra	per	incloure	eines	addicionals.
•	 Claus	incloses:	
-	BTL-11	(clau	de	cadena)	
-	BTL-12S	(extractor	de	cassette)	
-	2	x	BTL-13	(allen	del	8	i	10	mm)	
-	BTL-15	(Clau	de	radis)	
-	BTL-17	(raspall	neteja	casstte)	
-	BTL-28	(multi	clau	allen)	
-	BTL-28T	(multi	clau	torx)	
-	BTL-32L	(clau	de	cargols	de	plat)	
-	BTL-33L	(clau	de	pedalier)	
-	BTL-51	(indicador	de	desgast	de	cadena)	
-	BTL-54	(talla	cables)	
-	BTL-55	(eina	de	rebló	de	cadena)	
-	BTL-77	(eina	de	baules)	
-	2	x	BTL-79	(Desmuntables)

•	 Caixa	d’eines	amb	les	10	claus	mes	comunes	necessàries	
per	mantenir	la	teva	bicicleta.

•	 Les	insercions	d’escuma	les	mantenen	en	el	seu	lloc	
correcte.

•	 Espai	extra	per	incloure	eines	addicionals.
•	 Eines	incloses:
•	 BTL-05	(eina	de	rebló	de	cadena)
•	 BTL-11	(clau	de	cadena)
•	 BTL-12S	(extractor	de	cassette	Shimano/Sram)
•	 BTL-15	(Clau	de	radis)
•	 BTL-28	(clau	Allen	portàtil	de	4,	5	i	6	mm)
•	 BTL-28T	(joc	de	claus	per	a	tornavís	torx	T25,	T30,	T40)
•	 BTL-32L	(clau	de	cargols	de	plat)
•	 BTL-40S	(mini	eina	de	9	funcions)
•	 BTL-51	(verificador	de	desgast	de	cadena)
•	 BTL-81	(desmuntables)

•	 Caixa	d’eines	extra	forta	amb	totes	les	eines	
necessàries	per	desmuntar	i	instal	·	lar	les	caixes	
de	pedalier	press-fit.	

•	 Adequat	per:	BB30,	PF30,	PF86-92,	BB90-95.	
•	 Peces	d’escuma	de	protecció	per	mantenir	les	
eines	al	seu	lloc.

•	 6	funcions.
•	 Claus	allen:	2,	3,	4	i	5	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.

•	 12	funcions.
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5	i	6	mm.
•	 Tornavisos	Philips	PH1	i	PH2
•	 Tornavisos	plans	de	4	i	6	mm
•	 T25	i	T30	torx.

•	 16	funcions.	
•	 Claus	hexagonals:	2,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.	
•	 Torx	T25.	
•	 Tornavís	PH2	i	tornavís	pla.	
•	 Eina	de	rebló	de	cadena.	
•	 Obridor	d’ampolles.	
•	 Clau	de	13,	14,	15	radis,	16	G	i	Mavic	M7.

•	 20	funcions.
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 T25	torx.
•	 Tornavisos	Philips	PH1	i	PH2
•	 Tornavisos	pla
•	 Tronchacadenes.
•	 Desmuntables.
•	 Claus	de	got	de	8,	9	i	10	mm.
•	 Clau	de	radis	3.2,	3.3	i	3.5.

•	 9	funcions:
•	 Claus	hexagonals:	2,	2,5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Philips	i	tornavisos	plans.

•	 Torx	set	amb	8	mesures:	T9,	T10,	T15,	T20,	T25,	T27,	T30	i	T40.

BBB	és	el	proveïdor	oficial		per	2015	d’	eines		pels	equips:	Wanty-Groupe	Gobert	i	Synergy	Baku.

Compactes	i	completes.	Les	MicroFolds	inclouen	tot	el	necessari	amb	una	grandària	
mínima.	La	carcassa	amb	coberta	de	goma	li	confereix	ergonomia	i	evita	que	espatlli	
la	teva	bicicleta	per	cops	imprevists.	La	versió	XXL	serviria	fins	i	tot	a	MacGyver	i	ha	
guanyat	2	test	de	gran	nivell!
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primeFolD s BtL-47s

primeFolD m BtL-47m

primeFolD l BtL-47L

maXiFolD s BtL-41s

maXiFolD m BtL-41m

maXiFolD l BtL-41L

BEST GETEST

heX t BtL-45 torX t BtL-46 torXstar BtL-28t threestar BtL-28

heXagon BtL-13 boltgrip BtL-32L heaDFiX BtL-56 Forkgrip BtL-49

chaingrip BtL-50 tUrner ii BtL-15 torQUeset BtL-73 torQUeFiX BtL-94

maXiFolDprimeFolD

•	 9	funcions:
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.

•	 16	funcions:
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.
•	 T25	torx.
•	 Clau	de	radis.
•	 8	mm	clau	de	tub.

•	 12	funcions:
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.
•	 T25	torx.
•	 Ganivet.
•	 Desmuntable.

•	 10	funcions.
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.
•	 T25	torx.

•	 13	funcions.
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.
•	 T25	torx.
•	 Desmuntable.
•	 Clau	de	radis.
•	 Ganivet.

•	 18	funcions.
•	 Claus	allen:	2,	2.5,	3,	4,	5,	6	i	8	mm.
•	 Tornavís	pla	i	philips.
•	 T25	torx.
•	 Desmuntables.
•	 Clau	de	radis.
•	 Tronchacadenes.

•	 Clau	allen	amb	forma	de	T.
•	 Cap	esfèric	per	aconseguir	a	tots	
els	cargols.

•	 Mànec	en	composite	resistent.
•	 Mesures:	3,	4,	5,	6	i	8	mm	(es	
venen	per	separat).

•	 Clau	Torx	amb	mànec	en.
•	 Mànec	en	composite	resistent.
•	 Compatible	amb	cargols	Torx	amb	i	
sense	pin	interior.

•	 Mesures:	T25	i	T30	(es	venen	per	
separat).

•	 Joc	de	claus	torx	amb	
mànec	de	Kraton.

•	 Mides:	T25/T30/T40.

•	 Joc	de	claus	allen	amb	mànec	de	Kraton.
•	 Mides:	2/2.5/3mm	i	4/5/6mm	(es	venen	
per	separat).

•	 Clau	hexagonal	gran.
•	 Ideal	per	treure	els	cargols	
hexagonals	de	les	bieles.

•	 Grandàries:	6,	8	i	10	mm	
(es	venen	per	separat).

•	 Clau	de	cargols	de	plat.
•	 Compatible	amb	cargols	de	plats	
Shimano,	Sram	i	Campagnolo.

•	 Inclou	part	extractora	de	tapes	de	
cargols	de	biela.

•	 Clau	de	direcció	d’alta	qualitat.
•	 Còmoda	nansa	de	goma.
•	 Grandàries:	32/36	i	36/40	mm	(es	
venen	per	separat).

•	 Eix	amb	tancament	ràpid	per	protegir	la	
forqueta	quan	treus	la	roda,	que	inclou	
adaptador	per	al	fre	de	disc.	

•	 Manté	les	pastilles	de	fre	en	el	seu	lloc.
•	 Amplària:	100	mm.

•	 Eix	amb	tancament	ràpid	per	
protegir	la	cadena	i	mantenir-la	en	
tensió	quan	treus	la	roda.

•	 Fàcil	transport	i	neteja.
•	 Grandàries:	130	mm	per	a	carretera	
i	135	mm	MTB	que	inclou	adaptador	
per	al	fre	de	disc.	Manté	les	pastilles	
de	fre	en	el	seu	lloc.

•	 Clau	de	radis	compacta	en	CrMo.
•	 Quatre	diàmetres	de	radis:	3,2	(0.127),	
3,3	(0.130),	3,5	(0.136)	i	4,0	mm	(0.156).

•	 Clau	dinamomètrica	d’1/4”.
•	 Mecanisme	de	clic	que	indica	quan	
s’ha	aconseguit	el	parell	de	FORÇA.

•	 Aconsegueixi:	2-14	Nm,	ajustable	
gradualment.

•	 Calibrat	de	forma	individual	per	
ordinador.	Amb	possibilitat	de	
calibrar	l’eina.

•	 Clau	hexagonal	3,	4,	5,	6,	8,	10	i	torx	
T25,	T30	inclòs.

•	 Estoig	inclòs.

•	 Clau	dinamomètrica	fixa	d’1/4”.
•	 Mecanisme	de	clic	que	indica	quan	s’ha	
aconseguit	el	parell	de	FORÇA.

•	 Clau	hexagonal,	4,	5	i	torx	T25	incloses.
•	 Apropiada	per	a	l’ajust	i	installació	de	
peces	de	carboni,	sense	dany	algun.

•	 Disponible	en	4,	5	o	6	Newton	(es	venen	
per	separat).

Les	MaxiFolds	són	el	nostre	estendard	en	multieines:	compactes	,sòlides,	funcionals.	
La	Maxifold	L	ha	guanyat	molts	test	internacionals,	especialment	la	funcionalitat	de	la	
seva	tronchacadenes,	que	ha	estat	molt	lloada.	Les	claus	estan	preparades	per	a	un	ús	
intens.	El	model	Torxfold	en	una	versió	amb	totes	les	mesures	Torx	importants.

Les	PrimeFolds	són	la	versió	refinada	de	les	Maxifolds.	Claus	i	carcassa	
incorporen	un	tractament	addicional	per	a	major	durabilitat	i	resistència	de	
les	claus.....	I	millor	estètica!
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DUalForce BtL-101 hi torQUe l BtL-10D pUllstar BtL-20L Ultragrip BtL-38

bracketgrip BtL-27L crankgrip BtL-102

mUltihook BtL-24

bottomFiX BtL-33L

lockoUt BtL-12C lockoUt BtL-12s tUrntable BtL-11 tUrntable 11 BtL-11s

proFicone BtL-90 coneFiX BtL-25 boXFiX BtL-57

chainchecker BtL-51 linkFiX BtL-77 naUtilUs ii BtL-05 proFiconnect BtL-55

proFicUt BtL-54 FastcUt BtL-16 easytire BtL-78 proFiliFt BtL-79

poWerpUll BtL-14 bright & Fresh BtL-21

toothbrUsh BtL-17

parkinglot ii BtL-19 parkinghook BtL-26

WallmoUnt BtL-93

bracketgrip BtL-116

•	 Clau	allen	ergonòmica	de	doble	
cara	per	a	pedals.

•	 Claus	allen	de	6mm	i	8mm.	
•	 Per	extreure	i	substituir	els	pedals	
de	forma	ràpida	i	senzilla.	

•	 Extra	llargs:	33	cm.

•	 Clau	allen	ergonòmica	de	doble	cara	
per	a	pedals.

•	 Ganxos	amples	extra	forts.
•	 Per	extreure	i	substituir	els	pedals	de	
forma	ràpida	i	senzilla.	

•	 Extra	llargs:	33	cm.

•	 Clau	de	pedalier	vàlida	per	a	sistemes	
Octalink	i	ISIS.

•	 Sistema	de	bloqueig.
•	 La	versió	amb	mànec	extra	llarg	permet	
exercir	una	major	potència.

•	 La	nansa	Kraton	permet	un	agarri	ferm.
•	 Model	extra	llarg	(33	cm).

•	 Joc	de	claus	de	pedalier,	especialment	per	
Campagnolo	Ultra-Torque.																				

•	 També	és	compatible	amb:	Shimano	
Hollowtech	II,	XTR,	XT,	LX,	Durant	Ace	10	
velocitats	i	Ultregra	10	velocitats,	Truvativ	Giga	
X-pipes,	RaceFace	X-tipus	i	FSA	Mega	EXO.

•	 Contingut	del	joc:	Eina	de	la	clau	de	pedalier	
per	muntar	els	pedaliers	i	clau	hexagonal	extra,	
deixa	anar	per	muntar	el	cargol	fixació.

•	 La	nansa	Kraton	ofereix	una	subjecció	ferma.

•	 Clau	de	pedalier	per	BB	externs.
•	 La	nansa	Kraton	permet	un	agarri	ferm.
•	 Model	extra	llarg	(33cm).

•	 Dissenyat	específicament	per	al	
retirar	i	instalar	les	bieles	i	els	
pedaliers	de	Hollowtech	II.

•	 Pot	ser	utilitzat	sense	l’ús	d’eines	
addicionals.

•	 Eina	de	suport	d’alta	qualitat	per	
facilitar	el	muntatge	dels	anells	de	
bloqueig	de	l’eix	de	pedalier.

•	 S’adapta	a	la	majoria	de	les	mides	
dels	anells	de	bloqueig.

•	 Clau	de	pedalier	per	Campagnolo.
•	 Es	pot	utilitzar	per	desmuntar	la	rosca	de	
cloenda	del	casset.

•	 La	nansa	Kraton	ofereix	una	subjecció	ferma.
•	 Model	extra	de	llarg	(33cm).

•	 Clau	de	cassette	per	Campagnolo. •	 Clau	de	cassette	per	Shimano	i	bujes	
de	disc	CenterLock.

•	 Eficaç	clau	de	cadena	per	ajudar	a	
desmuntar	els	cassettes.

•	 També	desmunta	les	corones	de	la	
roda	lliure.

•	 Compatible	amb	7,	8,	9,	i	10	velocitats.

•	 Efectivament	manté	les	rodes	dentades	
per	retirar	l’anell	de	seguretat	del	
cassette.	

•	 També	retira	els	pinyons	de	la	roda.	
•	 Compatible	amb	11	Velocitats.

•	 Claus	de	cons	professionals.
•	 Acer	endurit	de	major	resistència	i	
agarri.

•	 Mesures:	19	mm,	20	mm,	23	mm,	24	
mm	i	28	mm	(es	venen	per	separat).

•	 Claus	de	cons	versàtils	i	de	gran	
durada.

•	 Mesures:	13,	14,	15,	16	i	17	mm	(es	
venen	per	separat).

•	 Clau	per	a	rosques	de	roda	de	14	i	15	mm.
•	 Ideal	per	a	rodes	de	bicicletes	de	pista	o	
rodalies.

•	 Mànec	de	goma	còmode.

•	 Eina	de	comprovació	de	desgast	de	la	
cadena,	fàcil	d’usar.

•	 Quan	s’arriba	al	0,75	=	75%	desgast	
de	la	cadena	s’ha	de	reemplaçar	aviat.

•	 Quan	s’arriba	al	1,0	=	100%	desgast	
de	la	cadena	ha	de	ser	reemplaçat	
immediatament.

•	 Eina	per	a	baules	amb	2	funcions.
•	 Obre	i	tanca	les	baules	BBB	BCH-
01S/08/09/10/11S	SmartLink	II

•	 Eina	profesional	de	rebló	de	cadena,	
de	precisió	vàlid	fins	i	tot	per	a	
cadenes	de	11v.

•	 Pot	ajustar-se	a	la	grandària	de	la	
cadena.

•	 En	acer	reforçat	amb	còmode	mànec	
engomat.

•	 Inclou	pin	de	recanvi.

•	 Eina	profesional	de	rebló	de	cadena.
•	 Vàlid	fins	i	tot	per	a	cadenes	de	11v.
•	 Pot	ajustar-se	a	la	grandària	de	la	cadena.
•	 Mànec	anatòmic	engomat.
•	 Inclou	accessori	especial	per	a	les	cadenes	
Campagnolo	de	11v.

•	 Inclou	pin	de	recanvi.

•	 Talla	cables	professional.
•	 Zona	de	tall	d’acer	endurit	súper	
afilat.

•	 Zona	de	reblat	de	terminals	de	cable.
•	 Empunyadura	en	2	tons	amb	
insercions	de	Kraton.

•	 Tallador	de	cable	de	bicicletes.
•	 Grau	industrial	d’acer	temperat.

•	 Eina	que	t’ajudarà	a	muntar	i	
desmuntar	les	cobertes	en	la	llanda.

•	 Ideal	per	a	combinacions	difícils	
d’encaixar	de	coberta-llanda.

•	 En	composite	per	no	danyar	ni	la	
coberta	ni	la	llanda.

•	 Desmuntable	professional.
•	 Part	en	composite	per	a	rodes	de	
bicicletes,	part	metàllica	per	a	usos	
industrials.

•	 Agarri	i	mànecs	confortables.

•	 Extractor	de	bieles.
•	 Apte	per	a	eixos	de	pedalier	oversized.
•	 Sense	la	tapa,	pot	usar-se	en	eixos	
estàndard.

•	 Màquina	neteja	cadenes.
•	 Evita	haver	de	desmuntar	la	cadena.
•	 Sistema	de	guiat	intern	de	cadena	súper	
efectiu.

•	 Realitzat	en	nylon.

•	 Truges	extra	gruixudes	adequat	per	a	una	
varietat	de	treballs	de	neteja	de	casset.

•	 Realitzades	en	nylon	de	gran	resistència.
•	 Es	pot	rentar.

•	 Penja	la	teva	bici	en	sostres	o	parets.
•	 Estalvia	espai	col.locant	les	teves	
bicicletes.								

•	 El	pes	màxim	de	15	kg.

•	 Penja	bicis	de	gran	resistència	a	la	càrrega.
•	 Suport	ajustable	i	variable,	vàlid	per	a	totes	les	
talles	de	bicicletes.	

•	 Pes	màxim:	15	kg.

•	 Suport	de	paret	plegable	per	a	bicicletes.
•	 Penja	la	teva	bicicleta	en	bigues	o	parets.
•	 Plega-ho	quan	no	ho	utilitzes,	estalviaràs	espai	per	a	
emmagatzemar	bicicletes.

•	 Recobert	de	plàstic	per	a	protegir	el	quadre	de	la	
bicicleta.

•	 Construcció	en	acer,	fort	i	duradora.
•	 Angle	del	ganxo	ajustable.														
•	 El	pes	màxim	de	15	kg.

•	 Eina	de	pedalier	compatible	amb	
Shimano	Dura	Ace	BB-9000,	XTR	980	
BB93,	Ultegra	6800,	105	5800	BBR60.

•	 Mànec	de	Kraton	que	ofereix	una	
subjecció	ferma.

•	 Extra	llarg:	33	cm.
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DriveForce BtL-104 Driveset BtL-112 bracketplUg BtL-105 BtL-109

lockplUg BtL-106s BtL-107s BtL-108C

heXplUg BtL-110 BtL-111 cUpoUt BtL-113 BtL-114

pistonFiX BtL-115

easymoUnt BtL-63 proFimoUnt BtL-36

combipack s BsB-51 combipack m BsB-52

leakFiX BtL-80 tools & tUbes s BtL-18s

tools & tUbes l BtL-18L easyliFt BtL-81

Discstraight BtL-74

•	 Clau	d’1/2”	ergonòmica	amb	agarri	de	doble	densitat.
•	 Compatible	amb	connectors	d’1/2”.
•	 Extra	llarga:	33cm.

•	 Eina	d’1/2”	(BTL-104)	amb	5	acoblis	específics	
per	a	ciclisme.	

•	 BTL-105	BracketPlug	-	Connector	d’1/2”	per	a	
extractor	d’eixos	de	pedalier.

•	 BTL-107S	LockPlug	-	Connector	d’1/2”	per	a	
extractor	de	cassette.

•	 BTL-109	BracketPlug	-	Connector	d’1/2”	per	
extactor	d’eixos	de	pedalier.	BTL-110	HexPlug	-	
Connector	d’1/2”	de	8	mm.

•	 BTL-111	HexPlug	-	Connector	d’1/2”	de	10	mm.

•	 BTL-105: Dissenyat per a la instal·lació i extracció de 
cazoletes roscadas de 16 osques.

•	 BTL-109: Dissenyat per a la instal·lació i extracció d’eixos de 
pedalier Shimano.

•	 Compatible amb els models clàssics, Octalink i ISIS.
•	 Compatible amb el model BTL -104 i una clau de 24 mm.

•	 BTL-106S: Dissenyat per a la instal·lació i extracció de l’anell de tancament dels cassettes 
Shimano HG i els discos per boixes Center Lock.

•	 BTL-107S: Dissenyat per a la instal·lació i extracció de l’anell de tancament dels cassettes 
Shimano HG i els discos per boixes Center Lock. Amb guia inclosa.

•	 BTL-108C: Dissenyat per a la instal·lació i extracció de l’anell de tancament dels cassettes 
Campagnolo i compatibles. 

•	 Compatible amb l’eina BTL-104 DriveForce i una clau de 24 mm.

•	 BTL-110: Clau hexagonal de 8 mm.
•	 BTL-111: Clau hexagonal 10mm.
•	 Fabricat en acer crom vanadium.
•	 Compatible amb el DriveForce BTL-104.

•	 BTL-113: Extractor de 22 mm. Dissenyat per a 
l’extracció dels rodaments utilitzats en BB86, BB91, 
BB92 i altres sistemes d’eix de pedalier press fit que 
utilitzen els eixos de 24 mm.

•	 BTL-114: Extractor de 25,4mm. Dissenyat per a 
l’extracció d’adreces d’1”, 1-1/8” i 1-1/4” i rodaments 
d’eix de pedalier PressFit 30 (PF30) i BB30.

•	 Eina	pràctica	per	el	pistó	hidràulic	serveix	per	
reemplaçar	el	desgastat	de	les	pastilles.

•	 L’eina	en	forma	de	falca,	llisca	fàcilment	en	la	
pinça	de	fre	de	disc	hidràulic.

•	 Suport	de	reparació	de	bicicletes	plegable	
fàcil	d’usar.

•	 Gran	estabilitat	construcció	estable	amb	
coixinets	de	goma	en	les	potes	que	eviten	
el	moviment	del	suport.

•	 Senzill	mecanisme	de	subjecció	amb	clau	
única	que	permet	un	fàcil	muntatge	i	
desmuntatge.

•	 Suport	per	al	muntatge	cobert	amb	goma.
•	 Corretges	metàlliques	per	assegurar	la	roda	
davantera.

•	 Pes	màxim	20:	kg.

•	 Suport	de	reparació	de	bicicletes	de	gamma	alta,	
peu	amb	una	excel·lent	estabilitat.

•	 Estabilitat	excellent,	completament	plegable	i	
ajustable.

•	 Robust	sistema	d’ancoratge	al	quadre	i	a	la	tija.
•	 Altura	ajustable.
•	 Inclou	una	pràctica	safata	per	a	eines,	rosques	i	
lubrificants.

•	 Inclou	una	borsa	de	transport	d’alta	qualitat.
•	 Pes	lleuger	5,4	Kg,	inclosa	la	borsa	de	transport.
•	 Pes	màxim:	23	kg.

•	 Borsa	de	selló	EasyPack	S	(BSB-31S)	amb	
sistema	Twin-Buckle	que	conté:

•	 Eina	MicroFold	BTL-42S	amb	6	funcions.
•	 Desmuntables	BTL-81	EasyFit,	3	peces	per	kit.
•	 Minimanxa	amb	abraçadora	BMP-54	
Windwave.

•	 Kit	de	reparació	BTL-80	LeakFix.

•	 Alforja	StorePack	M	(BSB-12M)	amb	sistema	
de	doble	corretja	de	velcro	que	inclou:	

•	 Eina	BTL-42S	microFold	amb	6	funcions.	
•	 BTL-81	desmuntables	3PC	/	set.	
•	 BMP-54	Mini	manxa	Windware	amb	suport.								
•	 BTL-80	LeakFix	kit	de	reparació.

•	 Kit	de	reparació	del	tub	compacte.
•	 Conté	6	pegats	autoadhesius	i	un	tros	
de	paper	de	vidre.

•	 Bidó	porta	eines	per	encaixar	en	el	teu	
portabidó.

•	 Ideal	per	portar	la	càmera,	eines,	
bombones	de	CO2,	etc...

•	 En	composite	súper	resistent.
•	 Capacitat:	450	ml.
•	 Colors:	negre	&	blanc.

•	 Bidó	porta	eines	per	encaixar	en	el	teu	
portabidó.

•	 Ideal	per	portar	la	càmera,	eines,	
bombones	de	CO2,	etc...

•	 En	composite	súper	resistent.
•	 Capacitat:	600	ml.
•	 Colors:	negre	&	blanc.

•	 Desmuntables	fàcil	d’utilitzar.
•	 Sistema	de	portabilitat	Click-together.
•	 Set	de	3	peces.
•	 Colors:	negre,	vermell	/	blanc	/	blau,	
verd	/	blanc	/	vermell.

•	 Eina	de	redreçament	de	discos	de	fre.
•	 Solució	ideal	quan	no	tenim	disc	de	reemplaçament.
•	 Mànec	ergonòmic	en	Kraton.

9796 EINES	 : 	PAR	AL	CAMÍ	/ 	SUPORTS	DE	REPARACIÓEINES



airshock BmP-29 co2blaster BmP-33

co2blaster BmP-33s easyair BmP-34

airspeeD BmP-32 airsaFe BmP-31

airtank Xl BmP-38 airtank BmP-35

  

GOBERT
GROUPE

               

DUalpressUre BmP-39

•	 Manxa	per	a	amortidors	i	forquetes.
•	 Vàlida	per	a	la	majoria	dels	amortidors	i	suspensions.
•	 Sistema	de	gran	precisió	d’inflat	per	a	un	ajust	exacte	de	la	pressió.
•	 Indicador	de	pressió	analògic	d’1.5”	cobert	amb	un	protector	de	goma.
•	 Latiguillo	basculant	de	gran	resistència.
•	 Cos	en	alumini	lleuger.

•	 Mini	bombona	d’alumini	ultralleugera,	fina	i	elegant	que	combina	les	
funcions	de	mini	bomba	i	d’inflador	de	Cartutxos.

•	 Utilització	simple	i	directa.
•	 Cartutx	de	16	grams	protegit	amb	coberta	de	goma	inclòs.
•	 El	sistema	de	bloqueig	evita	que	el	mànec	es	llisqui	cap	avall.
•	 Longitud:	195	mm.
•	 Pes:	143	grams.

•	 Mini	bombona	d’alumini	ultralleugera,	fina	i	elegant	que	
combina	les	funcions	de	mini	bomba	i	d’inflador	de	Cartutxos.

•	 Utilització	simple	i	directa.
•	 Cartutx	de	16	grams	protegit	amb	coberta	de	goma	inclòs.
•	 El	sistema	de	bloqueig	evita	que	el	mànec	es	llisqui	cap	avall.
•	 Longitud:	135	mm.
•	 Pes:	125	grams.

•	 Inflador	de	cartutx	de	CO2.
•	 Capçal	de	la	bomba	completament	d’alumini.
•	 Com	a	mesura	de	seguretat	el	cap	de	cartutx	i	l’inflador	pot	ser	
muntat	sense	necessitat	d’obrir	el	cartutx	i	evita	les	fuites	d’aire.

•	 Cartutx	de	16	grams	amb	coberta	protectora	d’escuma	inclosa.
•	 Pes:	84	grams.

•	 Inflador	de	bombones	de	CO2.
•	 Funcionalitat	simple	i	segura.
•	 Inclou	cartutx	de	16g.	i	escuma	cobertura	protectora.
•	 Pes:	74	grams.

•	 Inflador	de	bombones	de	CO2.
•	 Com	a	mesura	de	seguretat,	el	sistema	d’aixeta	ens	evita	pèrdues	
d’aire	i	un	fàcil	dosat	de	l’inflat.

•	 Inclou	cartutx	de	16g.	i	escuma	cobertura	protectora.
•	 Pes:	115	grams.

•	 Cartutxos	de	CO2	de	recanvi	roscats	per	BBB	AirSafe,	AirSpeed,	EasyAir	
i	CO2Blaster.

•	 Volum	de	CO2:25g.
•	 Ideals	per	les	més	grans	mesures	de	MTB.

•	 Cartutxos	de	CO2	de	recanvi	roscats	per	BBB	AirSafe,	
AirSpeed,	EasyAir	i	CO2Blaster.

•	 Volum	de	CO2:16g.
•	 Un	cartutx	pot	inflar	una	roda	de	MTB	fins	a	2.8bar	/	
40psi,	o	una	de	carretera	fins	a	8.2bar	/	125	psi.

•	 Paquet	de	2	cartutxos.BBB	és	el	proveïdor	oficial	de	manxes	per	2015	dels	equips:	Wanty-Groupe	Gobert,	
Synergy	Baku,	Roompot	Oranje	Peloton	i	Radon	Factory	Racing.

Un	dels	projectes	en	els	quals	hem	estat	treballant,	ha	estat	una	
minimanxa	específica	per	mtb.	Els	nostres	dissenyadors	han	
creat	la	nova	DualPressure.	dues	manxes	en	una:	funció	d’alta	
i	baixa	pressió	fan	d’aquesta	bomba,	que	sigui	vàlida	per	inflar	
pneumàtics	o	suspensions.	Permet	per	descomptat	connectar	amb	
vàlvules	de	tipus	Presta,	Schrader	i	Dunlop.	Permet	inflar	fins	als	
21	bar/	300	psi,	el	quin	és	molt	fàcil	de	veure	amb	el	seu	marcador	
analògic.	Tornaràs	a	posar-te	en	ruta	en	un	obrir	i	tancar	d’ulls.

La	nostra	DualPressure	ofereix	2	bombes	
combinades	en	una	sola.	La	característica	
única	d’aquesta	bomba	es	troba	en	
l’interruptor	especial	a	la	part	inferior	de	
l’eix.	L’interruptor	regula	la	pressió	alta	
o	baixa,	depenent	de	la	seva	necessitat	
d’inflar	ja	sigui	el	seu	pneumàtic	o	un	
sistema	de	xoc.

MANXES
Assegut en el teu garatge o muntat sobre la teva bicicleta 
difícilment les utilitzaràs. Però són les teves millors amigues 
quan estàs desesperat intentant reparar una burxada. La 
nostra col·lecció conté una àmplia gamma de manxes de taller, 
minimanxes i bombones de CO2. Amb múltiples premis en 
la categoria, pots estar segur que som uns especialistes en 
aquest tipus de producte. El Sistema de CO2 AirSafe ha guanyat 
un premi en Tour Magazin, la manxa de taller AirBlaster ha 
guanyat diversos premis en revistes com Trekking Bike, i nostra 
minimanxa OvalIntegrate va guanyar el prestigiós premi de 
disseny en Eurobike. No tinguis por; et guardem l’esquena quan 
et quedis sense aire.
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hoseroaD BmP-46

traveller telescopic BmP-53

nanoroaD BmP-48

WinDrUsh l BmP-56

WinDgUn l BmP-58

WinDWave BmP-54

WinDgUn s BmP-57

WinDrUsh s BmP-55

hoseroaD telescopic BmP-47

•	 Mini	manxa	ultralleugera	d’alta	pressió	amb	latiguillo	extraïble	i	
connector	ThreadHead.

•	 Connector	ThreadHead;	Sistema	cargolat	que	s’adapta	automàticament	
a	les	vàlvules	Presta	i	Schrader.

•	 El	latiguillo	extraïble	permet	una	fàcil	connexió	a	la	vàlvula.
•	 Longitud:	190	mm.
•	 Pes	103	grams.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Mini	manxa	ultralleugera,	telescòpica	en	alumini	6061	T6.
•	 Disseny	compacte	amb	bombament	d’alt	volum.
•	 Vàlvula	ThreadHead;	Sistema	de	vàlvula	roscat	vàlid	per	a	vàlvules	
Presta	i	Schrader.

•	 La	mànega	extraïble	permet	una	connexió	fàcil	amb	vàlvules	Presta	o	
Schrader.

•	 Suport	inclòs.
•	 Longitud:	190	mm.
•	 Pes:	120	grams.

•	 Combinació	única	de	minimanxa	i	manxa	de	taller.
•	 Reposapeus	estable,	bombament	potent	per	a	una	major	
capacitat	d’inflat,	amb	indicador	de	pressió.

•	 Cos	d’alumini	lleuger	6063	T6.
•	 Suport	i	cargols	per	a	un	ancoratge	segur	al	quadre.
•	 Pes:	248	grams.

•	 Mini	manxa,	telescòpica	i	lleugera	d’alumini	6061	T6.	
•	 Extreem	disseny	compacte,	amb	gran	cabal.	
•	 Longitud:	110	mm.	
•	 Pes	75	grams.

•	 Manxa	lleugera	fabricada	en	alumini	6063.
•	 Pistó	de	metall	que	facilita	un	gran	volum	d’aire.
•	 Connector	que	evita	l’entrada	de	brutícia.	

Petit:
•	 Longitud:	250	mm.
•	 Pes:	121	grams.	

Gran:
•	 Longitud:	295	mm.
•	 Pes:	143	grams.

•	 Manxa	lleugera	fabricada	en	alumini	6063.
•	 Pistó	de	metall	que	facilita	un	gran	volum	d’aire.
•	 Connector	que	evita	l’entrada	de	brutícia.	

Petit:
•	 Longitud:	250	mm.
•	 Pes:	121	grams.	

Gran:
•	 Longitud:	295	mm.
•	 Pes:	143	grams.

•	 Manxa	amb	cos	en	composite	resistent	i	lleuger.
•	 Pistó	de	metall	que	facilita	un	gran	volum	d’aire.
•	 Connector	que	evita	l’entrada	de	brutícia.
•	 Longitud:	250	mm.
•	 Pes:	111	grams.
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BmP-51m BmP-51Lovalintegrate BmP-51s

airblaster BfP-31 aircontrol BfP-35

aireXact BfP-36 airstrike BfP-25DH

teleroaD BmP-45

airpipe BfP-94 pressUre gaUge BmP-90

compactroaD BmP-40

•	 Disseny	compacte	amb	gran	potència	d’inflat.
•	 Cobreix	connector	evita	l’entrada	de	brutícia.
•	 Anell	de	bloqueig	en	goma	evita	que	el	mànec	es	llisqui.
•	 Longitud:	180	mm.
•	 Pes:	98	grams.

•	 Adaptador	de	capçal	de	manxa	de	90	graus	per	a	totes	les	
manxes	BBB.	

•	 Fàcil	i	ràpid	d’utilitzar.	
•	 Especialment	dissenyat	per	operar	en	llocs	de	difícil	accés	
(per	exemple	rodes	de	disc	de	bicicleta	de	carretera).

•	 Indicador	de	pressió	digital.
•	 Màxima	pressió	de	lectura:	11	bar.
•	 Funció	d’acte	apagat	per	a	estalvi	d’energia.

•	 Elegant,	lleugera	i	fina	mini	manxa	d’alumini.
•	 Anell	de	bloqueig	en	goma	evita	que	el	mànec	es	llisqui.
•	 Longitud:	180	mm.
•	 Pes:	74	grams.

•	 Disseny	oval	únic,	que	permet	un	ajust	òptim	de	la	
manxa	al	quadre	de	la	bicicleta.

•	 Proporciona	una	fàcil	fixació	en	diverses	posicions.
•	 Suport	de	clip	Inclòs	amb	la	corretja	de	cautxú,	
ideal	per	a	la	fixació	directa	a	la	bicicleta.

•	 Lleugera	6061	barril	T6.	

petit:
•	 Mida:	230	mm.
•	 Pes:	81	grams.

mitjà:
•	 Mida:	330	mm.
•	 Pes:	107	grams.

•	 Llancem	el	model	AirBlaster	en	2012.	
Una	manxa	de	taller	construïda	com	
un	tanc,	capaç	d’oferir	una	tremenda	
pressió	en	els	pneumàtics.	Cada	detall	
de	la	AirBlaster	està	dissenyat	per	oferir	
resistència	i	durabilitat.	El	manòmetre	
de	3	polzades	fàcil	de	llegir	i	la	vàlvula	
roscada	ThreadHead	significa	potència.	
Les	manxes	AirControl	i	AirExact	tenen	
característiques	similars.	La	AirBlaster	
està	preparada	per	durar	tota	la	vida.	

•	 “Cilindre	d’alumini	extra	llarg.
•	 Mànec	ergonòmic	tipus	extruït.
•	 Base	d’alumini	sòlid	i	estable.
•	 Mànega	de	90	cm	d’acer	trenat	d’alta	
pressió.

•	 Longitud	total	70	cm.”

•	 El	model	AirControl	és	una	manxa	d’alta	
pressió	que	permet	inflar	qualsevol	
roda	de	carretera	fins	a	un	màxim	de	14	
bar/200	psi.	Totes	les	peces	d’aquest	
model	estan	realitzades	amb	materials	
de	primera	qualitat	i	gran	solidesa,	com	
l’alumini	del	cos	i	la	base,	fins	al	mànec	
ergonòmic	en	fusta.	Un	gran	indicador	
de	pressió	t’ofereix	una	visió	clara	del	
que	estàs	fent,	i	l’acabat	negre	mat	et	
permet	deixar-la	en	el	taller	o	a	casa.	Una	
manxa	que	durarà	anys.	La	construcció	
dels	models	AirExact	&	Aircontrol	és	
idèntica,	ambdues	disposen	de	vàlvula	
roscada	ThreadHead	sense	palanca	
d’alliberament.	

•	 Cilindre	d’alumini	extra	llarg.
•	 Mànec	de	fusta	ergonòmic.
•	 Base	d’alumini	sòlid	estable.
•	 90	cm	de	mànega	de	goma	d’alta	pressió.
•	 Longitud	total	70	cm.

•	 El	model	AirExact	és	una	manxa	dissenyada	
per	“moutainbikers”.	A	causa	que	les	pressions	
emprades	en	les	rodes	de	MTB	és	cada	vegada	
menor,	necessites	una	manxa,	que	la	precisió	
en	baixes	pressions	sigui	molt	gran.	Després	de	
moltes	proves,	ens	decidim	per	usar	el	mateix	
diàmetre	de	pistó	que	el	model	Aircontrol.	Un	
diàmetre	major	faria	la	bomba	menys	precisa.	
La	construcció	dels	models	AirExact	&	Aircontrol	
és	idèntica	i	igual	que	la	Aircontrol,	disposa	
d’una	vàlvula	roscada	ThreadHead	sense	
palanca	d’alliberament.	

•	 Manxa	de	taller	extralarga	d’alumini.
•	 Mànec	de	fusta	ergonòmic.
•	 Base	d’alumini	estable.
•	 90	cm	de	mànega	de	goma	d’alta	pressió.
•	 Longitud	total	70	cm.

•	 Manxa	de	taller	extralarga.
•	 Mánec	Ergonòmic	tipus	“bumerang”.	
Posició	de	bombament	natural	per	
augmentar	la	potència	de	bombament	amb	
insercions	de	kraton	per	a	més	comoditat.	

•	 Pistó	en	acer	amb	una	longitud	total	de	
700	mm.	

•	 Base	d’acer	per	a	una	major	estabilitat	amb	
coixinet	de	goma	per	a	una	major	protecció	i	
arrapamental	pis.

•	 Mànega	de	cautxú	d’alta	pressió	de	120	cm.
•	 Colors:	blanc	mat	i	negre	mat.

gran:
•	 Mida:	430	mm.
•	 Pes:	133	grams.
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airboost BfP-21

airWave BfP-00 aireco BfP-11

miniFit BBB-16

loUD & clear DelUXe BBB-15 easyFit DelUXe BBB-14 loUD & clear BBB-11

siDekick Bks-01 QUickkick kiDs Bks-02k mUltikick Bks-04

airstorm BfP-22

easyFit BBB-12

•	 Manxa	de	taller	d’alumini.
•	 Mánec	Ergonòmic	tipus	“bumerang”.	
Posició	de	bombament	natural	per	
augmentar	la	potència	de	bombament	
amb	insercions	de	kraton	per	a	més	
comoditat.	

•	 Pistó	en	alumini	amb	una	longitud	total	
de	690	mm.

•	 Colors:	plata	polit	i	negre	poliment.

•	 Manxa	de	taller	compacta	amb	
mànec	ergonòmic.

•	 Pistó	en	acer	amb	una	longitud	total	
de	620	mm.

•	 Base	estable	en	composite.
•	 Colors:	negre,	blanc,	plata	i	groc.

•	 Manxa	de	taller	compacta.
•	 Cos	en	composite.
•	 Longitud	total	de	620	mm.
•	 Base	en	fibra	de	nylon.
•	 Color:	negre/gris.

•	 Manxa	de	taller	compacta.
•	 Mesurador	de	pressió	exacte	
integrat	en	capçal	de	la	bomba.

•	 Cos	en	composite.
•	 Longitud	total	620	mm.
•	 Base	de	fibra	de	niló.
•	 Color:	negre	/	gris.

•	 Timbre	lleuger	de	llautó	per	a	bicicleta	amb	sistema	de	ressort	de	plàstic.
•	 Es	pot	muntar	en	diverses	posicions.
•	 Corretges	d’alliberament	ràpid,	s’ajusta	a	tots	els	diàmetres.
•	 Fàcil	d’instal·lar	i	treure.
•	 Colors:	blanc,	blau,	vermell	i	verd.

•	 El	timbre	de	BBB	d’alumini	més	potent.
•	 Innovador	sistema	de	moll	que	fa	que	el	timbre	
emeti	un	so	excepcionalment	potent.

•	 Part	superior	més	gran	per	a	un	volum	extra.
•	 Sistema	de	connexió	especial	per	a	la	màxima	
vibració	del	timbre.

•	 Tancament	ràpid	per	corretges	per	a	qualsevol	
diàmetre.	Fàcil	d’installar.

•	 Color:	negre.

•	 Timbre	extra	fort	i	moll	d’acer	inoxidable.
•	 Es	pot	muntar	en	diverses	posicions.
•	 Abraçadora	de	tancament	ràpid	per	a	qualsevol	
diàmetre.

•	 Fàcil	de	muntar	i	desmuntar.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Timbre	d’alumini	lleuger.
•	 Es	pot	muntar	en	diverses	posicions.
•	 Abraçadora	de	tancament	ràpid	per	a	qualsevol	diàmetre.
•	 Fàcil	de	muntar	i	desmuntar.
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell	i	verd.

•	 Innovador	sistema	de	moll	que	fa	que	el	timbre	
emeti	un	so	excepcionalment	potent.

•	 Construcció	lleugera	i	resistent.
•	 Cargol	de	subjecció	al	mecanisme	adequat	per	31,8	
mm,	25,4	mm	i	22,2	mm.

•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Potes	de	cabra	per	ajustar	la	longitud	i	l’angle	per	
adaptar-se	a	qualsevol	bicicleta.

•	 Mecanisme	d’obertura	ràpida	(QFM),	de	fàcil	
plegar	i	desplegar.

•	 El	disseny	totalment	estable	impedeix	que	la	
bicicleta	es	bolqui.

•	 Colors:	negre	i	plata.
•	 Compatible	amb	bicis	de	26”-28”.

•	 Versió	especial	per	a	nens	de	QuickKick.
•	 Instal.lació	en	el	tancament	ràpid	de	la	roda,	vàlid	
fins	i	tot	per	a	bicis	amb	fre	de	disc.

•	 Longitud	ajustable,	per	a	rodes	de	16	a	24	
polzades.

•	 Mecanisme	d’obertura	ràpida	(QFM),	de	fàcil	
plegar	i	desplegar.

•	 Pota	de	cabra	apta	per	a	la	majoria	de	les	bicicletes.
•	 Multi-ajustable	en	longitud	i	angle.
•	 Mecanisme	d’obertura	ràpida	(QFM),	de	fàcil	plegar	
i	desplegar.

•	 El	disseny	totalment	estable	impedeix	que	la	
bicicleta	es	bolqui.

•	 Peu	de	suport	súper	ample	en	composite
•	 Compatible	amb	bicicletas	de	26”-29”.

Pressió	màxima	que	

aconsegueix:

Compatible	amb	Presta.

Compatible	amb	Schrader.

Compatible	amb	Dunlop.

Una	entrada	diferent	per	Presta	/	

Dunlop	i	Schrader.

Empunyadura	ergonòmica	

tipus	Bumerang.

Empunyadura	T-type.

Bloqueig	de	tancament	de	

seguretat	ThumbLock	per	

assegurar	la	bomba	a	la	

vàlvula.

Indicador	de	pressió	en	2	tons.

Realizada	en:

La	empunyadura	amb	insercions	

en	goma	*Kraton	per	a	un	millor	

agarri	i	evita	esgarrapades	en	la	

teva	bicicleta.

CARACTERÍSTIQUES
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FEATHER CARBON Bsd-65 FEATHER CRMO Bsd-66

RAZER GEL ANATOMIC Bsd-62GVANGUARD Bsd-75 Bsd-76

Bsd-62Gw

PATH Bsd-68

•	 Sellò	d’alt	rendiment	amb	la	geometria	ComfortLite.
•	 Carcassa	reforçada	en	fibra	de	carboni.
•	 Rails	de	fibra	de	carboni.																													
•	 Pes:	149	grams.
•	 Pes	límit	de	ciclista:	100kg.
•	 Colors:	Negre	i	blanc.
•	 Ample	135	mm

•	 Més	comoditat	degut	a	l’utilització	del	baix	pes	de	l’	escuma	
Superlight	d’alta	densitat.	

•	 Carcasa	amb	refoç	de	fibra	carboni.	
•	 Impremeable.
•	 Colors:	negre	/	blau,	negre	/	vermell	i	negre	/	blanc.
•	 Pes:	218	grams.	
•	 Ample	135	mm

•	 Sellò	d’alt	rendiment,	versió	en	gel	de	130	mm	d’ample.
•	 Més	comoditat	causa	de	la	utilització	escuma	Superlight	de	
baix	pes	pero	d’alta	densitat.

•	 Pes:	220	grams.
•	 També	disponible	en	versió	de	140	mm	(BSD-62GW,	pes:	
240	grams).

•	 Sellò	pel	ciclista	amb	una	distància	òssia	mitjana	de:	
145	mm.

•	 Carcassa	reforçada	en	fibra	de	carboni.																																						
Impermeable.

•	 Pes:	240	grams.
•	 També	està	disponible	per	als	ciclistes	amb	una	distància	
òssia	de:	155	mm	(BSD-76,	pes:	250	grams).

SELLONS
El selló pot fer-te passar un mal dia sobre la teva bici. Una àmplia 
selecció de sellons de BBB hauria d’ajudar-te a escollir el correcte i no 
passar ni un mal minut sobre la teva bici. Però, quin selló té el teu nom 
escrit sobre ell?. Escollir un selló mai havia estat tan fàcil amb BBB. 
Els hem dividit en 3 categories; City, Touring i Performance. Com els 
noms suggereixen, els sellons Performance són prims i petits, lleugers 
com una ploma i llests per córrer. Els sellons Touring són l’elecció més 
confortable si la categoria City és massa suau. No hi ha problema tant si 
ets corredor, dur mountainbiker o t’agrada passejar per la ciutat, BBB té 
el selló adequat per tí.

Un	nou	noi	al	bloc	és	el	nostre	selló	Sender.	Una	selló	
per	la	bicicleta	de	muntanya	impermeable	complet,	
ha	estat	exclusivament	dissenyat	per	ajudar	a	pujar	
i	ofereix	un	major	control	en	les	decends.	La	coberta	
durable	Microtec	inclou	protecció	lateral	para-xocs.	
Està	ple	d’escuma	superlleugera	d’alta	densitat	que	
dóna	al	selló	una	mica	de	comoditat	que	necessita	en	
la	voladura	en	els	senders. Quan	muntes	amb	bici	preses	diferents	

postures	damunt	del	selló,	sense	importar	
si	estàs	pujant	o	baixant.	Quan	escales,	
muntes	més	sobre	la	part	posterior	del	
teu	selló.	Així	que	ens	hem	assegurat	que	
aquesta	part	dels	sellons	sigui	més	àmplia	
per	augmentar	la	comoditat	en	pujar.	La	part	
posterior	té	un	prolongació	que	assegura	la	
teva	posició	sobre	el	selló.
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LADYSPORT Bsd-67

SPORTCOMFORT Bsd-73SPORTCOMFORT ANATOMIC Bsd-72

MEMOCOMFORT Bsd-16

Bsd-15

MULTIDENSITY Bsd-12 Bsd-13

BASEDENSITY Bsd-86SMOOTHDENSITY Bsd-14

ANATOMICRACE Bsd-05

COMPSEAT Bsd-03

ANATOMICRACE Bsd-04

•	 Selló	per	carretera	i	per	MTB	per	a	dones.
•	 Impremeable.
•	 Pes:	264	grams.
•	 Ample	162	mm

•	 Selló	perfecte	per	muntar	amb	roba	casual.
•	 Coberta	de	cuir	sintètic	resistent	de	dos	tons.
•	 Ample	150	mm

•	 Selló	perfecte	per	muntar	amb	roba	casual.
•	 Coberta	de	cuir	sintètic	resistent	de	dos	tons.
•	 Ample	150	mm

•	 Escuma	amb	memòria,	suau	s’adapta	al	cos	humà	i	absorbeix	
les	vibracions	del	camí.

•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	protecció	addicional.

•	 Selló	esportiu	amb	coberta	de	cuir	sintètic	de	dos	tons.
•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	protecció	addicional.		
•	 BSD-14:	dissenyat	per	als	homes	(longitud:	270	mm).
•	 BSD-15:	dissenyat	per	a	les	dones	(longitud:	250	mm).

•	 Coberta	Sutex	de	luxe	amb	cuir	sintètic	resistent	per	a	una	major	duració.
•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	protecció	addicional.	
•	 BSD-12:	dissenyat	per	als	homes	(longitud:	270	mm).
•	 BSD-13:	dissenyat	per	a	les	dones	(longitud:	250	mm).

•	 Selló	esportiu.
•	 Impermeable.
•	 Riells	negres	i	els	para-xocs	per	a	protecció	addicional.

•	 Amb	escuma	súper	lleugera.
•	 Colors:	Negre	i	blanc.
•	 Pes:	264	grams.	
•	 Ample	145	mm

•	 Amb	escuma	súper	lleuger.
•	 Protector	lateral	dels	amortidors	en	negre	mat.
•	 Pes:	254	grams.	
•	 Ample	130	mm

•	 Amb	escuma	súper	lleuger.
•	 Protector	lateral	dels	amortidors	en	negre	mat.
•	 Pes:	268	grams.	
•	 Ample	130	mm
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COMFORTPLUS Bsd-101

BASECOMFORT Bsd-83

COMFORTPLUS XL Bsd-105

SOFTSHAPE Bsd-24

SUPERSHAPE Bsd-27

 BASESHAPE Bsd-26

SOFTCOMFORT Bsd-25

MEMOSHAPE Bsd-17

•	 Tecnologia	Plus.
•	 Àrea	per	alleujar	el	canal	i	zona	plana.
•	 Escuma	de	triple	densitat:	capa	base,	d’escuma	d’EVA	ferma,	PU	farcit	
d’escuma	i	amb	una	capa	superior	d’escuma	de	memòria.	Sellò	Stapleless,	
construit	amb	la	tecnologia	del	buit.

•	 Impermeable.
•	 Rails	negres.

•	 Escuma	de	memòria	suau,	s’adapta	al	cos	humà	i	
absorbeix	la	vibració	del	camí.

•	 Impermeable.
•	 Rails	setinats	i	els	para-xocs	per	a	protecció	addicional.

•	 Tecnologia	Plus.
•	 Àrea	per	alleujar	el	canal	i	zona	plana.
•	 Selló	Stapleless,	construir	amb	la	tecnologia	de	buit.
•	 Impremeable.																																																						
•	 Riells	negres	i	els	para-xocs	negres	per	a	protecció	addicional.

•	 Excel.lent	selló	confort.
•	 Coberta	de	cuir	sintètic	resistent	de	dos	tons.
•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	protecció	
addicional.

•	 El	selló	més	còmode	i	suau	de	la	gamma.
•	 Coberta	de	cuir	sintètic	resistent	de	dos	tons.
•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	protecció	
addicional.

•	 Selló	confort.	La	seva	escuma	suau	absorbeix	les	vibracions	de	
la	carretera	i	els	impactes.

•	 Coberta	elegant	de	cuir	sintètic	de	dos	tons	en	gris	i	negre.
•	 Rails	setinats	i	amortidors	per	protegir	la	part	més	vulnerable	
del	selló.

•	 Excel.lent	selló	confort.
•	 Coberta	de	cuir	sintètic	resistent	de	dos	tons.
•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	protecció	
addicional.

•	 Escuma	amb	memòria,	suau	s’adapta	al	
cos	humà	i	absorbeix	la	vibració	del	camí.

•	 Rails	setinats	i	amortidors	negres	per	a	
protecció	addicional.
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BSD-105 ComfortPlus	xL × × × × all 225	x	260mm ×
BSD-27 SuperShape × × × × all 220	x	270mm ×
BSD-25 SoftComfort × × × × all 210	x	250mm

BSD-24 SoftShape × × × × all 210	x	250mm ×
BSD-26 BaseShape × × × × × all 210	x	240mm

BSD-83 BaseComfort × × × × × all 200	x	250mm

BSD-101 ComfortPlus × × × × × all 210	x	270mm ×
BSD-16 MemoComfort × × × × × all 180	x	250mm

BSD-17 MemoShape × × × × × all 180	x	250mm ×
BSD-86 BaseDensity × × × × all 170	x	270mm

BSD-12 MultiDensity × × × all 170	x	270mm ×
BSD-13 MultiDensity × × × all 170	x	250mm ×
BSD-14 SmoothDensity × × × all 170	x	270mm ×
BSD-15 SmoothDensity × × × all 170	x	250mm ×
BSD-72 SportComfort	Anatomic × × × × × all 150	x	280mm ×
BSD-73 SportComfort × × × × all 150	x	280mm

BSD-67 LadySport × × × × all 162	x	256mm ×
BSD-03 CompSeat × × × <115 130	x	270mm

BSD-04 AnatomicRace × × × <115 130	x	270mm ×
BSD-05 AnatomicRace × × × 110	–	130 145	x	240mm ×
BSD-68 Path × × × 100	–	120 135	x	285mm

BSD-62G Razer	Gel	Anatomic	130 × × × × <115 130	x	270mm ×
BSD-62GW Razer	Gel	Anatomic	140 × × × × 105	–	125 140	x	270mm ×
BSD-75 Vanguard	145 × × × × × 110	–	130 145	x	275mm ×
BSD-76 Vangaurd	155 × × × × × >120 155	x	275mm ×
BSD-66 Feather	CrMo × × × <120 135	x	270mm

BSD-65 Feather	Carbon × × × <120 135	x	270mm

CITY

TOURING

PERFORMANCE

Els	sellons	de	la	categoria	City	estan	dissenyats	per	a	ciclistes	que	munten	
amb	una	postura	alçada	i	vesteixen	amb	roba	de	diàriament.	Són	sellons	
confortables	per	a	bicicletes	urbanes	i	distàncies	curtes.	Els	sellons	d’aquesta	
categoria	amb	el	suplement	“PLUS”	estan	dissenyats	específicament	per	
prevenir	les	molèsties	en	el	selló.	Durant	l’últim	any	hem	introduït	el	model	
Comfort	Plus,	i	aquest	any	hem	afegit	la	versió	xL	a	la	sèrie	Plus.

Els	sellons	de	la	categoria	Touring	estan	dissenyats	per	a	ciclistes	que	munten	
amb	una	postura	moderadament	esportiva	i	es	vesteixen	amb	roba	casual	o	
pantalons	ciclistes.	L’embuatat	és	més	ferm	que	en	la	categoria	city	i	són	ideals	
per	trekking/touring	o	per	anar	al	treball.

Els	sellons	de	la	categoria	Performance	estan	dissenyats	per	a	bicicletes	de	
carretera	o	MTB.	Aquests	sellons	han	estat	construïts	pensant	en	un	òptim	
rendiment	i	mínim	pes,	però	estem	convençuts	que	incrementant	el	confort,	
també	incrementem	el	rendiment.	L’amplària	del	selló	és	el	més	important	
aquí,	per	això	aquest	any	hem	afegit	sellons	de	més	amplària	en	aquesta	
categoria.	Només	has	de	triar	el	selló	adequat	per	a	la	teva	alçada.

ELECCIÓ DE SELLÓ Troba	el	teu	selló	BBB	amb	l’ajuda	d’aquesta	visió	general.	Cada	selló	està	
optimitzat	per	a	una	postura	específica.	Veu	la	imatge	inferior.	Qualsevol	altra	
selecció	la	pots	realitzar	amb	la	informació	addicional.	En	la	categoria	City	
existeixen	diferents	nivells	d’embuatat.	En	la	categoria	touring/cicloturisme	
existeixen	sellons	específics	per	a	home	i	dona,	i	en	la	categoria	Rendiment/
Performance	la	distància	entre	els	ossos	de	la	pelvis	és	molt	important.	Visita	
la	teva	tenda	habitual	per	realitzar	aquesta	mesura.

Per	a	home. Per	a	dona. Unisex. Geometria	ComfortLite. Anatòmic.

Insercions	de	gel. Insercions	d’escuma	
amb	efecte	memòria.

Tecnologia	de	doble	
densitat	per	a	més	
comoditat.

Suspensió	d’elastòmer	dual. Coberta	de	microtec	molt	
resistent	a	l’abrasió.

Fibra	de	carboni	
reforçada	shell.

Rails	de	CRMO. Reforçada	de	Carboni. Reforçat	amb	Kevlar.

CARACTERÍSTIQUES
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ERGOFIX BHG-71 BHG-77

BHG-48M BHG-62

BHG-16N INTERFIX BHG-42

STICkY BHG-34

LIGHTFIX BHG-19

DUALFIX BHG-31

DUALGRIP BHG-06

STICkYFIX BHG-35

BHG-07

BHG-76INTERGRIP BHG-75

FIXSET BHG-48L BHG-61COMFORTFIX BHG-60

LEATHERFIX BHG-16

SLIMFIX BHG-72

•	 Punys	en	Kraton	dissenyats	ergonòmicament
•	 Molt	còmodes	a	causa	de	la	seva	forma	anatòmica	i	al	suport	per	a	la	mà.
•	 Bloqueig	als	punys	amb	una	brida	de	plàstic.
•	 Sistema	de	fixació	per	cargol	per	a	un	ancoratge	perfecte	al	maillar.
•	 Fàcil	muntatge.																																
•	 Longitud:	133	mm.
•	 Colors:	negre	/	negre,	negre	/	blanc,	negre	/	blau	i	negre	/	vermell.

•	 Punys	en	Kraton	dissenyats	ergonòmicament	amb	suport	per	al	palmell	en	gel.
•	 Molt	còmodes	a	causa	de	la	seva	forma	anatòmica	i	al	suport	per	a	la	mà.
•	 BhG-75:	Longitud:	130	mm.	
•	 BhG-76:	longitud:	93	mm.	Versió	especial	per	als	canvis	de	pulsador.	
•	 BhG-77:	longitud:	93	mm	i	130	mm.	Versió	especial	per	a	sistemes	de	punys	de	
canvi	giratoris.

•	 Colors:	negre	i	negre/negre.

•	 Set	de	punys	BhG-42	InterFix	i	banyes	BBE-21	InterSticks	L.
•	 Combinació	perfectament	integrada	de	puny-banya.
•	 BhG-48L:	Gran	mida	de	85	mm.	
•	 BhG-48M:	Mitjana	mida	de	65	mm.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Punys	de	kratón	ergonòmicament	dissenyats.
•	 Extremadament	confortable	a	causa	de	la	seva	forma	anatòmica	i	suport	de	les	
mans.

•	 Sistema	de	fixació	per	cargol	per	a	un	ancoratge	perfecte.
•	 Perfectament	combinables	amb	els	avanços	ErgoSticks	S	(BBE-15)	i	M	(BBE-16).
•	 Taps	inclosos.
•	 BhG-60:	longitud	135	mm.	
•	 BhG-61:	longitud:	92	mm.	Versió	especial	per	als	canvis	de	pulsador.	
•	 BhG-62:	longitud:	1	x	135	mm	i	1	x	92	mm.	Versió	especial	per	a	punys	de	canvis	
giratoris.

•	 Punys	de	kratón	ergonòmicament	dissenyats.	Coberta	en	
pell	natural.

•	 Forma	anatòmica	i	suport	de	les	mans.
•	 Sistema	de	fixació	per	cargol	per	a	un	ancoratge	perfecte.
•	 Perfectament	combinables	amb	les	banyes	ErgoSticks	S	i	M	
(BBE-16	i	BBE-15).

•	 Taps	inclosos.
•	 BhG-16:	longitud	135	mm.	
•	 BhG-16N:	longitud	d’1	x	92	mm	i	1	x	135	mm.	Versió	especial	
per	a	punys	de	canvis	giratoris.

•	 Punys	de	kratón	ergonòmicament	dissenyats	amb	insercions	en	gel	
per	al	palmell.

•	 Sistema	de	fixació	per	cargol	per	a	un	ancoratge	perfecte.
•	 Combinat	amb	les	banyes	BBE-21	InterSticks,	aconseguiràs	una	
excellent	combinació	puny-banya.

•	 Taps	inclosos.
•	 Longitud:	132	mm.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Punys	suaus	de	silicona	amb	propietats	per	evitar	vibracions	i	xosc	a	
les	mans.

•	 L’acabat	de	la	superfície	de	silicona	ofereix	una	excel	·	lent	adherència.	
•	 Taps	inclosos.
•	 Extremadament	lleugers.	
•	 Pes	49	grams.	
•	 Longitud:	130	mm.	
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell	i	verd.

•	 Punys	amb	fixació	per	cargols	i	abraçadores	d’alumini.
•	 D’escuma	súper	lleugera	amb	forma	ergonòmica.
•	 Propietats	per	evitar	vibracions	i	xoc	a	les	mans.
•	 El	sistema	d’ancoratge	de	cargol	evita	que	el	puny	es	mogui.
•	 Taps	inclosos.
•	 Longitud:	130	mm.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Punys	amb	fixació	per	cargols	i	abraçadores	d’alumini.
•	 Punys	amb	goma	de	doble	densitat.
•	 El	disseny	de	la	superfície	ho	atorga	un	agarri	excellent.
•	 El	sistema	d’ancoratge	de	cargol	evita	que	puny	es	mogui.
•	 Taps	inclosos.
•	 Longitud:	128	mm.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 En	goma	suau	de	doble	densitat.
•	 El	disseny	de	la	superfície	li	dóna	un	gran	agarri.
•	 Taps	inclosos.
•	 BhG-06:	longitud:	125	mm.
•	 BhG-07:	longitud:	102	mm.
•	 Colors:	negre/gris,	negre/blanc,	negre/blau,	negre/vermell	i	negre/verd.

•	 Puny	bloqueable	ultralleuger	amb	abraçadora	d’alumini.	
•	 Interfície	amb	cargol	que	impedeix	el	lliscament	en	el	manillar.
•	 L’acabat	en	silicona	de	la	superfície	dóna	un	excel·lent	tracció.
•	 Taps	inclosos.	
•	 Pes:	108	grams.	
•	 Longitud:	128	mm.	
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell	i	verd.

•	 Punys	en	Kraton	dissenyats	ergonòmicament
•	 Molt	còmodes	a	causa	de	la	seva	forma	anatòmica	i	al	suport	per	a	la	mà.
•	 Bloqueig	als	punys	amb	una	brida	de	plàstic.
•	 Sistema	de	fixació	per	cargol	per	a	un	ancoratge	perfecte	al	maillar.
•	 Fàcil	muntatge.
•	 Longitud:	135	mm.
•	 Colors:	negre,	blau	i	vermell.

115114 PUNYSPUNYS



FOAMWAVE BHG-32 FOAMGRIP BHG-28

EXCLUSIVE BHG-29 BHG-26N

MULTIFOAM BHG-27 TOURGRIP BHG-22

BHG-23G GRIPSTOP BHG-51

BHG-28G

EXCLUSIVE BHG-26

TWISTGRIP BHG-23

ERGOSTICkS S BBE-16

INTERSTICkS M BBE-21M

TRAILMONkEY BBE-01

CLASSIC BBE-07

ERGOSTICkS M BBE-15

INTERSTICkS L BBE-21L

 LIGHTSTRAIGHT BBE-17

LIGHTCURVED BBE-18

ERGOFIBER BBE-14

THREE-D FORGED BBE-08

THREE-D BBE-05

•	 Punys	d’escuma	lleugers,	ergonòmics	i	confortables	amb	
propietats	anti	vibratòries.

•	 Taps	inclosos.
•	 Longitud:	128	mm.

•	 Punys	d’escuma	molt	còmodes	amb	propietats	anti	vibratòries.
•	 2	taps	inclosos.
•	 BhG-28:	longitud	135	mm.	
•	 BhG-28g:	longitud:	92	mm.	Per	ser	compatible	amb	punys	de	canvis	giratoris.

•	 Punys	en	pell	natural.
•	 La	seva	longitud	de	400	mm	i	la	seva	escuma	interior	els	fa	súper	
còmodes	i	amb	capacitat	anti	vibracions.

•	 Ideals	per	usar	amb	el	manillar	BBB	Multibar.
•	 2	taps	inclosos.

•	 Punys	en	pell	natural.
•	 La	seva	escuma	interior	els	fa	súper	còmodes	i	amb	capacitat	anti	vibracions.
•	 Costures	de	gran	qualitat.
•	 Taps	inclosos.
•	 BhG-26:	longitud	128	mm.	
•	 BhG-26N:	longitud	de	92	mm	i	1x	1x	128	mm.	Versió	especial	per	a	punys	de	
canvis	giratoris.

•	 Punys	d’escuma	d’alta	qualitat	especials	per	al	manillar	MultiBar	(BhB-
30)	&	altres	models	de	trakking.

•	 Amb	propietats	anti	vibratòries.
•	 Taps	inclosos.
•	 Longitud:	400	mm.

•	 Punys	de	goma	kraton.
•	 Superfície	antilliscant.
•	 Taps	inclosos.
•	 Longitud:	130	mm.

•	 En	goma	kraton	per	a	un	gran	confort.
•	 Superfície	antilliscant.
•	 Taps	inclosos.
•	 BhG-23:	longitud	d’1	mm	x	130	i	1	x	100	mm.	
Versió	per	a	punys	de	canvis	giratoris.

•	 BhG-23G:	longitud	100	mm.

•	 Taps	de	manillar	d’alumini	cargolats.
•	 Protegeixen	el	manillar	i	els	punys	dels	cops	i	caigudes.
•	 Apte	per	a	manillars	amb	diàmetre	interior	des	dels	16mm.

•	 Banyes	modelades	amb	forma	anatòmica.
•	 S’adapten	a	la	forma	natural	de	les	mans.
•	 Insuperable	confort	d’agarri.
•	 Longitud:	100	mm.	Pes:	107	grams.

•	 Disseny	ergonòmic	de	les	banyes	per	a	mans	petites	i	mitjanes.
•	 Agarri	ferm	natural	per	obtenir	control	addicional.
•	 Material	Kraton	amb	insercions	suaus	de	gel	per	aportar	
comoditat.

•	 Es	poden	combinar	amb	gairebé	qualsevol	puny	de	manillar.
•	 Perfecte	per	combinar	amb	els	punys	de	BhG-42	InterFix.
•	 Longitud:	65	mm.	Pes	88	grams.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Alumini	lleuger	6061	T6.
•	 Abraçadora	d’una	peça	amb	cargols	allen	per	a	un	
muntatge	ferm	en	el	manillar.

•	 Longitud:	100	mm.	Pes:	118	grams.

•	 Banyes	d’alumini	6061	T6	forjat	d’una	
peça.

•	 El	seu	disseny	corbat	s’adapta	al	
contorn	de	les	mans.

•	 Resistència	i	rigidesa	superior.
•	 Longitud:	150	mm.	Pes:	144	grams.
•	 Colors:	negre	i	plata.

•	 Banyes	modelades	amb	forma	anatòmica.
•	 S’adapten	a	la	forma	natural	de	les	mans.
•	 Insuperable	confort	d’agarri.
•	 Longitud:	110	mm.	Pes:	144	grams.

•	 Disseny	ergonòmic	de	les	banyes	per	a	mans	grans.
•	 Agarri	ferm	natural	per	obtenir	control	addicional.
•	 Material	Kraton	amb	insercions	suaus	de	gel	per	
aportar	comoditat.

•	 Es	poden	combinar	amb	gairebé	qualsevol	puny	de	
manillar.

•	 Perfecte	per	combinar	amb	els	punys	BhG-42	
InterFix.

•	 Longitud:	85	mm.	Pes	110	grams.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Alumini	6061	T6	forjat	en	3D	d’una	peça.
•	 Forts	,	lleugers	i	resistents.
•	 Longitud:	95	mm.	Pes:	104	grams.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Banyes	forjades	en	3D	d’una	peça	amb	
alumini	6061	T6.

•	 Lleugeresa	amb	una	resistència	i	una	
rigidesa	superiors.

•	 Forma	anatòmica.
•	 Longitud:	150	mm.	Pes:	134	grams.

•	 Banyes	en	fibra	de	carboni	UD.
•	 La	seva	forma	i	disseny	anatòmics	encaixa	
perfectament	amb	la	forma	de	la	mà.

•	 Zona	d’abraçadora	amb	reforç	d’alumini	amb	
cargols	d’alumini.

•	 Longitud:	120	mm.	Pes:	114	grams.

•	 Alumini	6061	T6	forjat	en	3D	d’una	peça.
•	 Lleugeresa	amb	una	resistència	i	una	rigidesa	superiors.
•	 Longitud:	105	mm.	Pes:	119	grams.

•	 Forjats	d’una	peça	per	a	major	durabilitat.
•	 Alumini	forjat	3D	6061	T6.
•	 Longitud:	105	mm.	Pes:	129	grams.
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ENDCAPS BHT-90s ENDCAPS BHT-91s ENDCAPS BHT-92s

SCREWON BHT-96

SPEEDRIBBON BHT-12 GRIPRIBBON BHT-11FLEXRIBBON GEL BHT-14 RACERIBBON GEL BHT-05 RACERIBBON CARBON BHT-04 RACERIBBON BHT-01

•	 Cinta	de	manillar	alt	agarri,	realitzat	en	poliuretà	
resistent.

•	 Disseny	en	diamant	antilliscant.
•	 Microfibra	especial	que	absorbeix	les	vibracions	per	a	un	
major	confort.

•	 La	superfície	és	molt	fàcil	de	netejar	i	pot	ser	muntada	
en	qualsevol	tipus	de	condició.	Cada	rotllo	assegura	una	
cobertura	completa	en	totes	les	mides	de	manillar.

•	 Amb	gel,	fa	que	sigui	més	fàcil	d’embolicar	al	voltant	del	
manillar.	

•	 Cinta	rematada	i	taps	de	manillar	inclosos.
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell,	verd	i	blanc.

•	 Realitzada	en	escuma	EVA	ajustable	amb	acabat	rugós.
•	 La	preferida	pels	professionals.
•	 Cinta	de	rematada	i	taps	de	manillar	inclosos.
•	 Colors:	negre	i	blanc.

•	 Taps	de	manillar	amb	cargols	per	a	cinta	de	manillar.
•	 Per	a	un	rematat	de	la	cinta	de	manillar	extremadament	segur.
•	 Cargols	d’acer	inox.
•	 Set	de	2	peces.
•	 Coloreixis:	negre	&	cromat.

•	 Cinta	de	manillar	extra	gruixuda	de	3,5	mm,	amb	suport	
de	gel.	La	cinta	normal	es	de	2,5	mm	amb	teixit	de	suro	
sintètic	de	major	qualitat	i	agarri.	Amb	gel	per	a	absorbir	
millor	les	vibracions.

•	 A	diferència	de	suro	natural	el	suro	sintètic	té	una	
qualitat	consistent	al	llarg	sense	punts	febles	per	trencar	
durant	l’ús	d’alta	intensitat.

•	 Cada	rotllo	és	prou	llarg	per	assegurar	una	cobertura	
completa	de	totes	les	mides	del	manillar.

•	 El	Stretch	fa	que	sigui	fàcil	per	embolicar	al	voltant	del	
manillar.

•	 Cinta	i	taps	del	manillar	inclòs.																																									
•	 Colors:	negre,	blanc,	vermell,	blau	i	verd

•	 Estructura	de	carboni.
•	 Material	de	la	PU	lleuger.
•	 Colors:	blanc	i	negre.

•	 Feta	amb	teixit	sintètic	de	major	qualitat	i	agarri.
•	 Disponible	en	suro	sintètic	negre	&	blanc.
•	 Súper	resistent:	trencament	impossible	fins	i	tot	amb	
un	ús	intens.

•	 Vàlid	per	a	tots	els	manillars.
•	 Adhesiu	resistent	a	l’aigua.
•	 El	seu	material	resistent	facilita	el	seu	muntatge	en	el	
manillar.

•	 Cinta	de	rematada	i	taps	de	manillar	inclosos.
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell,	groc,	blanc,	verd,	negre	suro	
&	blanc	suro,	blau	i	magenta.

•	 Taps	de	manillar	per	assegurar	l’ajust	de	cinta	
de	manillar.

•	 Set	de	2	peces.
•	 Color:	plata.

•	 Taps	de	manillar	per	assegurar	l’ajust	de	cinta	
de	manillar.

•	 Set	de	2	peces.
•	 Color:	negre.

•	 Taps	de	manillar	per	aseegurar	
l’ajust	de	cinta	de	manillar.

•	 Set	de	2	peces.
•	 Color:	Carboni.

1401 
NEGrE

1205 
NEo Groc 

1101 
NEGrE

1201 
NEGrE

1107 
BLANc

1208 
VErd

1203 
VErMELL

1207 
BLANc

1202 
BLAu

1402 
BLAu

1408 
VErd

1403 
VErMELL

1407 
BLANc

•	 Cinta	de	manillar	en	Microfibra.
•	 Coberta	microperforada	per	a	ventilació	i	absorció	
de	la	suor.

•	 Superfície	rentable	amb	estètica	tipus	“cuir”.
•	 Adhesiu	impermeable.
•	 Cinta	rematada	i	taps	de	manillar	inclosos.
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell,	verd	neó,	groc	i	blanc.

0105 
Groc

0154 
MAGENTA

0401 
NEGrE

0531 
NEGrE

0532 
BLAu

0116 
suro NEGrE

0152 
BLAu

0103 
VErMELL

0407 
BLANc

0537 
BLANc

0533 
VErMELL

0538 
VErd

0101 
NEGrE

0102 
BLAu

0107 
BLANc

0117 
suro BLANc

0158 
VErd
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ERGOBAR BHB-33 AEROLIGHT BHB-58

AEROBASE BHB-52 AEROFIX BHB-55

FLATBAR BHB-08 RISERBAR BHB-10

BHB-04os BHB-06os

BHB-30os UNIFIX BHB-90

TOPBAR BHB-04 SkYBAR BHB-06

MULTIBAR BHB-30

•	 Manillar	oversized	per	a	una	major	resistència,	
rigidesa	i	lleugeresa.

•	 Caiguda:	125	mm.
•	 Abast:	70	mm.
•	 Pes:	312	grams	(42	cm).
•	 Talles:	38,	40,	42	i	44	cm	(centre	a	centre).

•	 Conjunt	de	dues	barres	d’alumini	de	contrarellotge.
•	 Mecanisme	de	subjecció	compatible	amb	manillars	de	
carretera	26,0	/	31,8	mm.	

•	 Suports	per	als	braços	amb	encoixinat	d’escuma.
•	 Longitud	ajustable	i	dues	posibles	posicions	per	als	coixins	
de	braços	

•	 Pes:	470	grams.

•	 Set	de	2	peces	de	manillar	de	contra-rellotge.
•	 Forma	aerodinàmica	de	pedaleig	en	la	part	horitzontal.
•	 Abraçadora	d’ancoratge	apta	per	a	manillars	de	carretera	amb	
diàmetres	entre	26.0	i	31.8	mm.

•	 Encoixinat	per	als	avantbraços.
•	 Ajustable	en	longitud.	2	posicions	d’encoixinat	dels	braços.
•	 Peso:	504	grams.

•	 Pont	connector	de	les	extensions	de	manillars	
de	contra-rellotge.

•	 Pot	emprar-se	per	muntar	una	llum,	
pulsòmetre	o	comptakilòmetres.

•	 Angle	ajustable.	S’adapta	a	la	majoria	dels	
paràmetres	personalitzats.

•	 Elevació:	0	mm.	
•	 Curvatura:	12	graus.	
•	 Pes:	302	grams.

•	 Elevació:	30	mm.	
•	 Curvatura	cap	a	enrere:	10	graus.	
•	 Curvatura:	5	graus.	
•	 Pes:	346	grams.

•	 Elevació:	0	mm.
•	 Curvatura	cap	a	enrere:	5º.
•	 Pes:	159	grams	(BhB-04)	i	181	grams	(BhB-04OS).

•	 Elevació:	35	mm.
•	 Curvatura	cap	a	enrere:	10º.
•	 Pes:	309	grams	(BhB-06)	i	347	grams	(BhB-06OS).

•	 Manillar	ergonòmic	amb	múltiples	posicions	per	a	un	gran	
confort.

•	 Si	es	combina	amb	la	potència	ajustable	BhS-28/29	i	amb	
els	punys	BhG-27	MultiFoam	o	BhG-29	Exclusive	tindrem	
la	major	comoditat	possible.

•	 Amplària:	57	cm.
•	 Colors:	negre	mat	i	plata	polit.	(només	BhB-30).

•	 Abraçadora	universal	per	a	manillars	
realitzada	d’alumini.

•	 Per	muntar	un	portabidó,	borsa,	etc…
en	el	manillar.

•	 Mesures:	22.2-25.4	mm	i	25.4-31.8	mm.

Forma	ergonòmica.

Amplada:

Diàmetre:

Angle:

Angle	de	potència	
ajustable:

Realizada	amb:

CARACTERÍSTIQUES
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BHs-08

BHs-25 BHs-29

BHs-35

ROADFORCE II BHs-07

HIGHRISE BHs-24 HIGHSIX BHs-28

HIGHFIX BHs-34

DOWNFORCE BHs-36 MOUNTAINFORCE BHs-03ULTRAFORCE BHs-01

•	 Potència	forjada	3D	d’una	peça.
•	 Gravat	en	negre	sobre	negre.

•	 Potència	de	MTB/híbrida	forjada	3D.
•	 Gravat	en	negre	sobre	negre.

•	 Cos	de	potència	forjat	3D	d’una	peça	per	MTB	i	híbrides.	
Angle	ajustable.

•	 Cos	de	potència	forjat	3D	d’una	peça	per	MTB	i	híbrides.	Angle	ajustable.
•	 Muntatge	directe	en	el	tub	de	direcció.	Per	28,6.

•	 Potència	forjada	3D	d’una	peça.
•	 Gravat	en	negre	sobre	negre.

•	 Potència	forjada	3D	d’una	peça	per	MTB.
•	 Gravat	en	negre	sobre	negre.

•	 Potència	forjada	3D	d’una	peça.
•	 Gravat	en	negre	sobre	negre.

MODEL CATEGORIA DIAMÈTRE	
MANILLAR		
(MM)

TUB	DIRECCIÓ	
(MM)

ANGULACIÓ	
(GRAUS)

PES		
(GRAMS)

LONGITUD		
(MM)

45 60 70 80 90 100 110 120 130

BhS-01	ULTRAFORCE CARRETERA/MTB 31,8 28,6 6 129 × × × × × × × ×

BhS-03	MOUNTAINFORCE MTB 25,4 28,6 6 121 × × × × × × × ×

BhS-07	ROADFORCE	II CARRETERA 26,0 28,6 6 147 × × × × × × × ×

BhS-08	ROADFORCE	II CARRETERA 31,8 28,6 6 162 × × × × × × × × ×

BhS-24	hIGhRISE MTB/hYBRID 25,4 28,6 35 162 × × ×

BhS-25	hIGhRISE	OS MTB/hYBRID 31,8 28,6 35 178 × × ×

BhS-28	hIGhSIx hYBRID 25,4 28,6 +40/-30 264 × × ×

BhS-29	hIGhSIx	OS hYBRID 31,8 28,6 +40/-30 264 × × ×

BhS-34	hIGhFIx hYBRID 25,4 28,6 +60/-10 283 × × ×

BhS-35	hIGhFIx	OS hYBRID 31,8 28,6 +60/-10 285 × × ×

BhS-36	DOWNFORCE MTB 31,8 28,6 –17 162 × × × × × ×
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ELITEPOST Bsp-14 TOPPOST Bsp-15 SkYSCRAPER Bsp-20

POSTFIX Bsp-97 THESTRANGLER Bsp-80 THELEVER Bsp-81

LIGHTSTRANGLER Bsp-85 LIGHTLEVER Bsp-86 SHIFTFIX Bsp-90

FRAMEFIX Bsp-94 NUMBERFIX Bsp-95 AEROFIX Bsp-96

Destinada	a	l’ús	en	
carretera.

Destinada	a	l’ús	MTB. Sistema	d’ajust	per	
doble	cargol.

Sistema	de	microajust	
per	doble	cargol.

Retard: Longitud: Realizada	amb:

•	 Tija	lleugera	de	perfil	baix.
•	 Diàmetres:	27.2	i	31.6	mm.
•	 Pes:	250	grams	(27.2	mm)	i	285	grams	(31.6	mm).

•	 Tija	de	perfil	baix.
•	 Diàmetres:	27.2	mm,	30.9	mm	i	31.6	mm.
•	 Pes:	315	grams	(31.6	mm).

•	 Per	totes	les	bicis.
•	 Diameters:	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	i	34.9	mm.

•	 Pes:	295	grams	(31.6	mm).

•	 Abraçadora	d’alumini	per	collocar	al	
voltant	de	la	tija	de	selló.

•	 ha	d’installar-se	just	per	sobre	del	
tancament	de	selló.

•	 Evita	que	la	tija	es	llisqui.
•	 Per	tiges	de	carboni	i	alumini.
•	 Diàmetres:	27.2	mm	i	31.6mm.
•	 Pes:	5	grams	(27.2	mm).

•	 Abraçadora	de	tija	de	selló	amb	cargol	en	alumini	6061	T6.
•	 Per	tiges	d’alumini.
•	 Diàmetres:	28,6,	31,8	i	34,9	mm.

•	 Abraçadora	de	tija	de	selló	en	alumini	6061	T6.
•	 Amb	sistema	de	tancament	ràpid.
•	 Per	tiges	d’alumini.
•	 Diàmetres:	28.6,	31.8	i	34.9	mm.

•	 Abraçadora	de	tija	de	selló.
•	 Realitzada	en	alumini	6061	T6.
•	 Per	tijes	de	carboni	i	alumini.
•	 Distribueix	les	forces	del	tancament	uniformement.
•	 Pes:	17	grams	(28.6	mm).
•	 Diàmetres:	28.6,	31.8,	34.9	i	35.8	mm

•	 Abraçadora	de	tija	de	selló.
•	 Realitzada	en	alumini	6061	T6.
•	 Per	tijes	de	carboni	i	alumini.
•	 Distribueix	les	forces	del	tancament	uniformement.
•	 Pes:	31	grams	(28.6	mm).
•	 Diàmetres:	28.6,	31.8	i	34.9	mm.

•	 Abraçadora	de	desviador	en	alumini.
•	 Per	a	diàmetres	del	tub	de	quadre:	31,8	i	34,9	mm.
•	 Pes:	25	grams	(31,8	mm)	i	27	grams	(34,9	mm).

•	 Abraçadora	d’alumini	per	a	la	installació	
del	dorsal	en	l’eix	del	fre.	

•	 La	solució	perfecta	per	eliminar	les	
abraçadores	de	plàstic	del	quadre.

•	 Tancament	per	a	una	insta.lació	ràpida	
i	fàcil.	

•	 Pes:	11	grams.

•	 Abraçadora	d’alumini	per	a	la	installació	del	dorsal.
•	 La	solució	perfecta	per	eliminar	les	abraçadores	de	
plàstic	del	quadre.

•	 Cargols	per	a	una	installació	ràpida	i	fàcil.
•	 Les	juntes	tóriques	de	goma	es	fixen	fermament	al	
voltant	de	la	tija.

•	 Protecció	interior	de	goma	per	aportar	major	agarri	i	per	
evitar	que	s’espatlli	la	tija.

•	 Abraçadora	d’alumini	per	a	la	installació	del	dorsal.	
Específica	per	tiges	amb	forma	aerodinàmica.

•	 La	solució	perfecta	per	eliminar	les	abraçadores	de	plàstic	
del	quadre.

•	 Cargols	per	a	una	installació	ràpida	i	fàcil.
•	 Les	juntes	tóriques	de	goma	es	fixen	fermament	al	voltant	
de	la	tija.

•	 Protecció	interior	de	goma	per	aportar	major	agarri	i	per	
evitar	que	s’espatlli	la	tija.

CARACTERÍSTIQUES
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FORCEMOUNT Bpd-14 DUALRIDE Bpd-22

DUALCHOICE Bpd-23 MOUNTAINHIGH Bpd-32

COOLRIDE Bpd-36 TRAILRIDE Bpd-35

FEETREST Bpd-90 CLICk & GO Bpd-01

VOORDELIGE

KEUS

FORCEMOUNT TI Bpd-13

•	 Pedal	MTB	compatible	SPD.
•	 Disseny	obert	per	a	una	fàcil	expulsió	del	fang.
•	 Reforços	en	acer	inoxidable.
•	 Eix	mecanitzat	CNC.
•	 Rodaments	segellats	d’agulles	pegats	a	la	biela,	
cartutx	de	rodaments	per	la	part	exterior.

•	 Tensió	ajustable.
•	 Cales	BBB	Clic	&	Go	compatibles	SPD	incloses.
•	 Pes:	294	grams.

•	 Pedal	d’alumini	de	dues	funcions.	Un	costat	
equipat	amb	mecanisme	d’enganxi	compatible	
amb	sabatilles	SPD	i	un	altre	amb	un	patró	
antilliscant	per	a	sabatilles	normals.

•	 Eix	de	CrMo	d’alta	resistència	i	rodaments	
segellats.

•	 Cales	BBB	Clic	&	Go	compatibles	SPD	incloses.
•	 Pes:	378	grams.

•	 Pedal	d’alumini	de	dues	funcions.	Un	costat	
equipat	amb	mecanisme	d’enganxi	compatible	
amb	sabatilles	SPD	i	un	altre	amb	un	patró	
antilliscant	per	a	sabatilles	normals.

•	 Mecanisme	d’enganxi/desenganxi	ràpid.
•	 Tensió	de	tancament	ajustable.
•	 Eix	de	CrMo	d’alta	resistència.
•	 Rodaments	segellats	sense	manteniment.
•	 Sistema	SPD	compatible	amb	cales	BBB	Clic	&	
Go	incloses.

•	 Pes:	342	grams.

•	 Pedal	de	Freeride	dissenyat	per	suportar	el	
dur	tracte	d’aquest	tipus	de	pràctica.

•	 Cos	d’alumini	resistent	i	eix	de	CrMo.
•	 Pinxos	antilliscants	canviables.
•	 Pes:	592	grams.

•	 Gran	plataforma	que	proporciona	una	
adherència	i	control	ferm.																						

•	 Cos	una	sola	peça	d’alumini.
•	 CrMo	Eix.
•	 Rodaments	segellats	dobles.
•	 Passadors	d’agafada	reemplaçables,	10	
peces	per	costat.

•	 Colors:	negre,	blau,	vermell	i	verd.

•	 Disseny	del	cos	d’una	peça	de	material	
compost	amb	pin	antilliscant.	

•	 Segellada,	sense	manteniment	/	
DU	bushed	rodaments	i	eix	CrMo	
mecanitzat	per	CNC.	

•	 Dos	reflectors	incorporats	per	a	major	
visibilitat.	

•	 Pes:	290	grams.

•	 Adaptador	que	encaixa	a	un	costat	de	pedals	
compatibles	amb	SPD,	permet	usar	sabates	
de	carrer	normals.

•	 Dos	reflectors	per	a	seguretat	addicional.
•	 Fàcil	muntatge	i	desmuntatge.

•	 Compatible	amb	totes	les	cales	i	sabatilles	SPD.
•	 Fabricades	en	CrMo.	Lleugeres	i	resistents.
•	 Llibertat	de	gir:	4	graus.
•	 Fàcils	d’enganxar	i	desenganxar.
•	 S’inclouen	cargols	d’acer	endurits.

Muntar	en	MTB	significa	sovint	acabar	amb	
fang,	aigua	o	sorra	i	pols,	brutícia	i	condicions	
difícils,	cosa	que	significa	que	un	producte	
és	durador.	El	nostre	pedal	ForceMount	
és	fàcil	d’enganxar	i	desenganxar	i	té	una	
distància	sobre	el	sòl	suficient.	Aquest	pedal,	
guanyador	de	diversos	premis,	ha	estat	un	èxit	
durant	molts	anys,	però	ens	vam	adonar	que	
necessitava	una	actualització.	Ara	hem	millorat	
uns	molls	de	tensió	amb	un	millor	ajust,	i	amb	
reforços	d’acer	inoxidable	en	el	cos.	A	més	d’eix	
de	CrMo	mecanitzat,	també	disposem	d’eix	de	
titani,	això	fa	que	aquest	pedal	sigui	un	dels	
més	lleugers	al	mercat.

PEDALS
Res més que un parell de punys, un selló i uns pedals, connecten 
el teu cos a la teva bicicleta. Automàticament es transformen en 
la clau per anar còmodes i assegurances. Per això necessites una 
qualitat real, especialment quan transmets la major força del teu cos 
en els pedals. No et preocupis si vols muntar durant tota la jornada 
o necessites pedalejar de gom a gom. BBB té una àmplia gamma de 
pedals per a qualsevol classe corredor. Una actualització per a la teva 
bici, un obsequi per a la teva vista.

Fins	i	tot	en	les	condicions	més	difícils	
de	circular	el	pedal	ForceMount	ofereix	
muntage	fàcil	clic-in.	La	raó	principal	d’això	
és	l’estructura	oberta	del	cos.	Un	avantatge	
addicional	és	la	pèrdua	de	pes,	294	grams	per	
a	la	versió	CrMo	i	244	grams	per	a	la	versió	de	
titani.	Poder	per	al	pedal	amb	el	Forcemount!

127PEDALS



CLASSICRIDE Bpd-17 MOUNT&GO Bpd-15 BIGFEET Bpd-16

COMFORTLIGHT II Bpd-28 EASYRIDER II Bpd-24 COMFORTRIDER Bpd-29

EASYTREk II Bpd-41 EASYTREk Bpd-26 EASYBASE Bpd-42

ROADDYNAMIC Bpd-05

SANDGRIP Bpd-91FEETTIGHT Bpd-96

NOSETIGHT Bpd-95BIkE &TIGHT Bpd-30

Bpd-04f

ROADCLIP Bpd-02A

MULTICLIP 2.0 Bpd-04A

Bpd-02f

•	 Versió	moderna	del	tradicional	pedal	d’alumini.
•	 Eix	de	CrMo	d’alta	resistència.
•	 Rodaments	segellats	que	no	necessiten	manteniment.
•	 Part	superior	dentada	que	ancora	la	sabata	fermament.
•	 Dos	reflectors	per	pedal	per	incrementar	la	visibilitat	en	
condicions	de	poca	llum.

•	 Compatible	amb	clips	per	a	taló	i	amb	BPD-30	Bike	&	
Tight.

•	 Cos	i	caixa	d’alumini	forjat	en	fred.	Durs	i	lleugers.
•	 Eix	de	CrMo	d’alta	resistència.
•	 Parts	superior	i	inferior	dentades	perquè	les	teves	
sabatilles	agarrin	encara	en	condicions	de	pluja.

•	 Dos	reflectors	per	pedal	incrementen	la	visibilitat	
en	condicions	de	poca	llum.

•	 Compatible	amb	clips	per	a	taló	i	amb	BPD-30	
Bike	&	Tight.

•	 Cos	i	caixa	d’alumini	forjat	en	fred.	Durs	i	lleugers.
•	 Eix	de	CrMo	d’alta	resistència.
•	 Parts	superior	i	inferior	dentades	perquè	les	teves	
sabatilles	agarrin	encara	en	condicions	de	pluja.

•	 Dos	reflectors	per	pedal	incrementen	la	visibilitat	
en	condicions	de	poca	llum.

•	 Compatible	amb	clips	per	a	taló	i	amb	BPD-30	
Bike	&	Tight.

•	 Cos	d’alumini	forjat	en	fred	d’alta	resistència.
•	 Carcassa	en	composite	de	pedal	de	trekking.	Dos	
reflectors	integrats	per	a	visibilitat	addicional.

•	 Eix	de	CrMo	d’alta	qualitat.
•	 Part	inferior	i	superior	de	goma	antilliscant.
•	 Rodaments	segellats.

•	 Pedal	d’alumini	molt	fort	i	resistent.
•	 Antilliscant	de	cautxú	a	la	part	superior	i	inferior.	
•	 Eix	de	CrMo	d’alta	resistència.
•	 Dos	reflectors	incrementen	la	visibilitat	en	
condicions	de	poca	llum.

•	 Cos	d’alumini	d’alta	resistència.
•	 Caixa	en	composite.
•	 Dos	reflectors	integrats	per	a	visibilitat	addicional.
•	 Eix	de	CrMo	d’alta	qualitat.
•	 Part	inferior	i	superior	de	goma	Kraton	antilliscant.

•	 Pedal	composite	en	una	peça.	Antilliscant	de	
cautxú	a	la	part	superior	i	inferior.	

•	 Dos	reflectors	incorporats.
•	 Eix	de	d’acer	Boron	d’alta	qualitat.

•	 Pedal	composite	en	una	peça	per	oferir	més	
durabilitat	i	lleugeresa.

•	 Dos	reflectors	incorporats,	per	obtenir	una	major	
visibilitat.

•	 Eix	de	d’acer	Boron	d’alta	qualitat.																						
•	 Part	inferior	i	superior	de	goma	antilliscant.

•	 Cos	d’una	sola	peça	lleuger	i	durador.
•	 Gran	superfície	antilliscant.
•	 Còmode	amb	sandàlies	i	sabates.
•	 Eix	d’acer.
•	 Rodaments	de	boles.
•	 Refelctors	duals	que	proporcionen	una	
visibilitat	extra	en	condicions	de	poca	llum.

•	 Mecanisme	d’ancoratge	en	composite,	resistent	i	lleuger.
•	 Eix	de	CrMo	tipus	cartutx	d’alta	qualitat.
•	 Geometria	única	que	permet	ajustar	les	corbes.
•	 Tensió	de	tancament	ajustable.	li	permet	personalitzar	i	ajustar	els	pedals.
•	 Inclou	cales	vermelles	amb	flotabilitat.
•	 Peso:	322	grams.

•	 Tira	adhesiva	pre-tallada	de	paper	de	vidre.
•	 Evita	que	les	cales	es	llisquin	sobra	la	
superfície	de	la	sabatilla.

•	 Perfecta	per	a	soles	de	carboni.
•	 Compatible	amb	totes	les	BBB	de	carretera	i	
altres	marques.

•	 Punteres.
•	 Compatible	amb	els	pedals	Mount	&	Go	
(BPD-15),	BigFeet	(BPD-16)	i	ClassicRide.

•	 (BPD-17).
•	 Compatible	amb	les	corretges	BPD-30	
Bike	&	Tight.

•	 Talla:	M	i	L.

•	 Clips	dels	peus	sense	tirants.	
•	 Compatible	amb	el	o	Mount	&	G	(BPD-15),	Bigfeet	
(BPD-16)	i	ClassicRide	(BPD-17).

•	 Corretges	de	nylon	de	resistència	industrial.
•	 Ultra	resistent.
•	 Fabricades	per	a	un	ús	intensiu.
•	 Sistema	d’enganxi	d’alta	resistència	i	qualitat.
•	 Mecanisme	de	bloqueig	segur.

•	 Cales	amb	3º	de	flotació,	també	
disponible	versió	fixa	(BPD-04F).

•	 Compatible	amb	LOOK	KEO	i	altres	
sistemes.

•	 Cales	amb	9º	de	flotabilitat,	també	
disponible	versió	Fixa	(BPD-02F).

•	 Compatible	amb	pedals	BBB	BPD-05	
RoadDynamic	i	pedals	LOOK.
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DISCSTOP BBs-50 DISCSTOP BBs-50s DISCSTOP BBs-51 DISCSTOP BBs-52 / 53 DISCSTOP BBs-52s

DISCSTOP BBs-54 DISCSTOP BBs-54s DISCSTOP BBs-55 DISCSTOP BBs-55s DISCSTOP BBs-56

DISCSTOP BBs-56s DISCSTOP BBs-38 DISCSTOP BBs-39 DISCSTOP BBs-39s DISCSTOP BBs-42

DISCSTOP BBs-42s DISCSTOP BBs-43 DISCSTOP BBs-44 DISCSTOP BBs-44s DISCSTOP BBs-441

DISCSTOP BBs-441s DISCSTOP BBs-442 DISCSTOP BBs-442s DISCSTOP BBs-443

COMPOST ORGÀNIC

Les	nostres	pastilles	amb	revers	en	color	blau	
empren	un	compost	orgànic	en	la	superfície	de	
frenat.	Aquestes	pastilles	ofereixen	un	gran	
rendiment	a	baixes	temperatures	pel	que	són	les	
millors	per	a	un	ús	orientat	al	cross-country.

COMPOST SINTERITZAT

Les	nostres	pastilles	amb	revers	en	color	vermell	
empren	un	compost	sinteritzat	en	la	superfície	
de	frenat.	Aquestes	pastilles	ofereixen	un	gran	
rendiment	a	altes	temperatures	pel	que	són	les	
millors	per	a	un	ús	orientat	al	freeride	i	descens.

COMPATIBILITAT

BBB	T’ofereix	pastilles	de	fre	de	disc	per	gairebé	
la	totalitat	dels	frens	de	disc	del	mercat.	El	nostre	
codi	de	colors	et	portaran	directe	al	model	de	
pastilles	compatible	amb	els	teus	frens.

•	 Compatible:	Shimano	Deore	
xT	M755,	Grimeca	system	8,	
hope	Mono	M4,	hope	Tech	M4	
i	The	Cleg.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	Deore	
xT	M755,	Grimeca	system	8,	
hope	Mono	M4,	hope	Tech	M4	
i	The	Cleg.

•	 Compatible:	Shimano	Deore	
M575,	M525,	M515,	M495,	
M486,	M485,	M475,	M466,	
M465,	M447,	M446,	M445,	
M416,	M415,	M395	i	M375,	
Nexave	C501	i	C601,	RST	
D-power,	Tektro	Aquila,	Draco,	
Auriga,	Gemini,	Orion,	Dorado	i	
hDC,	TRP	hylex,	hYRD	i	Spyre	i	
Giant	MPh	Root.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	Deore	
M575,	M525,	M515,	M495,	
M486,	M485,	M475,	M466,	
M465,	M447,	M446,	M445,	
M416,	M415,	M395	i	M375,	
Nexave	C501	i	C601,	RST	
D-power,	Tektro	Aquila,	Draco,	
Auriga,	Gemini,	Orion,	Dorado	i	
hDC,	TRP	hylex,	hYRD	i	Spyre	i	
Giant	MPh	Root.

•	 Compatible:	Shimano	xTR	
M975,	M966,M965,	xTM775,	
M765,	SLx	M665,	Lx	M585,	
Deore	M535,	Saint	M800	i	hone	
M601	i	Tektro	Dash	i	Parabox.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	xTR	
M975,	M966,M965,	xTM775,	
M765,	SLx	M665,	Lx	M585,	
Deore	M535,	Saint	M800	i	hone	
M601	i	Tektro	Dash	i	Parabox.

•	 Compatible:	Shimano	Saint	
M810,	Saint	M820	i	Zee	M640	i	
Tektro	Quadiem	i	Quadiem	SL.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	Saint	
M810,	Saint	M820	i	Zee	M640	i	
Tektro	Quadiem	i	Quadiem	SL.

•	 Compatible:	Shimano	xTR	
M985,	xT	M785,	SLx	M675,	SLx	
M666,	Deore	M615,	BR-Cx77,	
FSA	K-Force	DB-xC-9000	and	
FSA	Afterburner	DB-xC-9150.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	xTR	
M985,	xT	M785,	SLx	M675,	SLx	
M666,	Deore	M615,	BR-Cx77,	
FSA	K-Force	DB-xC-9000	and	
FSA	Afterburner	DB-xC-9150.

•	 Compatible:	SRAM	hydroR. •	 Compatible:	Avid-SRAM	xO	
Trail,	Elixir	7	Trail,	Elixir	9	Trail	
i	Guide.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Avid-SRAM	xO	
Trail,	Elixir	7	Trail,	Elixir	9	Trail	
i	Guide.

•	 Compatible:	Avid	mechanical	
2002-2004,	Ball	Bearing	7,	Juicy	
7,	Juicy	5,	Juicy	3,	Ultimate	i	
Promax	DSK-950.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Avid	mechanical	
2002-2004,	Ball	Bearing	
7,	Juicy	7,	Juicy	5,	Juicy	3,	
Ultimate	i	Promax	DSK-950.

•	 Compatible:	Avid	
ball	bearing	5.

•	 Compatible:	Avid	Code	
(2008	-	2010),	Code	5	i	
Code	7.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Avid	Code	(2008	
-	2010),	Code	5	i	Code	7.

•	 Compatible:	Avid	Elixir,	SRAM	
xx	i	SRAM	xO	series.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Avid	Elixir,	SRAM	
xx	i	SRAM	xO	series.

•	 Compatible:	Avid	Code	
(2011	-	2014)	i	Code	R.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Avid	Code	
(2011	-	2014)	i	Code	R.

•	 Compatible:	Avid	
DB1/DB3.

•	 Compatible:	Shimano	Deore	
M555	i	Nexave	C901	hydraulic.
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El	mal	funcionament	dels	frens	són	un	malson	per	a	tots	els	ciclistes.	Sobretot	
quan	es	va	tot	gas	en	un	tram	de	corbes	estretes.	Per	a	qualsevol	sistema	que	està	
utilitzant,	BBB	té	disponible	un	abast	de	diversos	guardonats	en	pastilles	de	fre	de	
disc.	Tot	gràcies	al	seu	compost	únic.	Ni	tan	sols	necessiten	un	període	de	frenada.	
Estarán	a	punt	des	del	moment	de	instal·lar-los.	No	més	malsons	per	a	vostè.

Tots	els	nostres	pastilles	del	fre	de	disc	vénen	en	un	set	per	reemplaçar	una	pinça.

ShimANo

Avid/SRAm

FoRmUlA

hAyES

mAgURA

hoPE

TEkTRo

giANT
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DISCSTOP BBs-65 DISCSTOP BBs-65s DISCSTOP BBs-66 DISCSTOP BBs-66s DISCSTOP BBs-67

DISCSTOP BBs-67s DISCSTOP BBs-45 DISCSTOP BBs-45s DISCSTOP BBs-48 DISCSTOP BBs-491

DISCSTOP BBs-491s DISCSTOP BBs-492 DISCSTOP BBs-494 DISCSTOP BBs-494s DISCSTOP BBs-30

DISCSTOP BBs-31 DISCSTOP BBs-33 DISCSTOP BBs-34 DISCSTOP BBs-35 DISCSTOP BBs-36

DISCSTOP BBs-36s DISCSTOP BBs-371 DISCSTOP BBs-371s DISCSTOP BBs-372 DISCSTOP BBs-372s

DISCSTOP BBs-50 DISCSTOP BBs-50s DISCSTOP BBs-57 DISCSTOP BBs-58 DISCSTOP BBs-64A

DISCSTOP BBs-52 / 53 DISCSTOP BBs-52s DISCSTOP BBs-75 DISCSTOP BBs-76 DISCSTOP BBs-77

DISCSTOP BBs-78 DISCSTOP BBs-52s DISCSTOP BBs-70DISCSTOP BBs-52 / 53

POWERSTOP BBs-83 POWERSTOP BBs-84 POWERSTOP BBs-85 POWERSTOP BBs-86

•	 Compatible:	Formula	B4,	
Racing	xC/Extreme	FR/Dh/
B4	Team/Pro/PL	i	Grimeca	
System	13.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Formula	B4,	
Racing	xC/Extreme	FR/Dh/
B4	Team/Pro/PL	i	Grimeca	
System	13.

•	 Compatible:	Formula	ORO. •	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Formula	ORO.

•	 Compatible:	Formula	Mega,	
The	One,	C1,	R1,	RR1,	Rx,	
RO	i	T1.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Formula	
Mega,	The	One,	C1,	R1,	
RR1,	Rx,	RO	i	T1.

•	 Compatible:	hayes	
hFx-mag	i	hFx-9-series	
hydraulic,	Promax	Mx1.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	hayes	
hFx-mag	i	hFx-9-series	
hydraulic,	Promax	Mx1.

•	 Compatible:	hayes	SOLE	
hydraulic,	Mx2,	Mx3,	Mx4,	
Gx2,	Sole	mechanical,	
Cannondale	helix	6	i	Cross	
MB700T.

•	 Compatible:	hayes	Stroker	
Carbon,	Stroker	Trail	i	Stroker	
Gram.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	hayes	
Stroker	Carbon,	Stroker	
Trail	i	Stroker	Gram.

•	 Compatible:	hayes	Stroker	
Ryde	i	Dyno.

•	 Compatible:	hayes	Prime. •	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	hayes	Prime.

•	 Compatible:	Magura	Louise	
1999	-	2001	i	Clara	2000.

•	 Compatible:	Magura	Clara	
2001/2002,	Louise	FR	i	Louise	
2002	-	2006.

•	 Compatible:	Magura	Julie	
2001	-	2008.

•	 Compatible:	Magura	Marta	i	
Marta	SL	till	2008.

•	 Compatible:	Magura	Louise	
series	2007/2008,	Julie	hP	
2009	i	Marta	series	2009.

•	 Compatible:	Magura	MT2,	
MT4,	MT6	i	MT8.

•	 Compatible:	Magura	MT5. •	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Magura	MT5.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Magura	MT2,	
MT4,	MT6	i	MT8.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Magura	MT7.																																																
•	 Consta	de	4	pastilles.

•	 Compatible:	Shimano	Deore	
xT	M755,	Grimeca	system	8,	
hope	Mono	M4,	hope	Tech	
M4	i	The	Cleg.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	
Deore	xT	M755,	Grimeca	
system	8,	hope	Mono	M4,	
hope	Tech	M4	i	The	Cleg.

•	 Compatible:	hope	
V4.

•	 Compatible:	hope	Tech	x2	
/	Mini	x2	i	Tech	V2.

•	 Compatible:	hope	
Mono	mini.

•	 Compatible:	Shimano	Deore	
M575,	M525,	M515,	M495,	
M486,	M485,	M475,	M466,	
M465,	M447,	M446,	M445,	
M416,	M415,	M395	i	M375,	
Nexave	C501	i	C601,	RST	
D-power,	Tektro	Aquila,	Draco,	
Auriga,	Gemini,	Orion,	Dorado	i	
hDC,	TRP	hylex,	hYRD	i	Spyre	i	
Giant	MPh	Root.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	Deore	
M575,	M525,	M515,	M495,	
M486,	M485,	M475,	M466,	
M465,	M447,	M446,	M445,	
M416,	M415,	M395	i	M375,	
Nexave	C501	i	C601,	RST	
D-power,	Tektro	Aquila,	Draco,	
Auriga,	Gemini,	Orion,	Dorado	i	
hDC,	TRP	hylex,	hYRD	i	Spyre	i	
Giant	MPh	Root.

•	 Compatible:	Tektro	IO	i	
Novela	<	2010.

•	 Compatible:	Tektro	IOx,	LYRA	i	
Novela	>	2010.

•	 Compatible:	Tektro	Volans,	
Auriga	E-SUB,	Auriga	SUB,	
Auriga	TWIN	i	Suntour	DB8.

•	 Compatible:	Tektro	Dorado	
hD-E710.

•	 Compatible:	Shimano	
Deore	M575,	M525,	M515,	
M495,	M486,	M485,	M475,	
M466,	M465,	M447,	M446,	
M445,	M416,	M415,	M395	
i	M375,	Nexave	C501	i	
C601,	RST	D-power,	Tektro	
Aquila,	Draco,	Auriga,	
Gemini,	Orion,	Dorado	i	
hDC,	TRP	hylex,	hYRD	i	
Spyre	i	Giant	MPh	Root.

•	 Sinteritzades.
•	 Compatible:	Shimano	Deore	
M575,	M525,	M515,	M495,	
M486,	M485,	M475,	M466,	
M465,	M447,	M446,	M445,	
M416,	M415,	M395	i	M375,	
Nexave	C501	i	C601,	RST	
D-power,	Tektro	Aquila,	Draco,	
Auriga,	Gemini,	Orion,	Dorado	
i	hDC,	TRP	hylex,	hYRD	i	
Spyre	i	Giant	MPh	Root.

•	 Compatible:	Giant	MPh	
2001-2005.

•	 Acer	inoxidable	de	qualitat	industrial.
•	 Disseny	ondat,	elevat	contacte	de	les	pastilles.
•	 Excel.lent	dissipació	tèrmica.
•	 Compatible	amb	la	majoria	dels	sistemes	de	frens	de	disc.
•	 Talles:	140	mm	(BBS-83),	160	mm	(BBS-84),	180	mm	(BBS-85)	i	203	mm	(BBS-86).C
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•	 Compatible:	Magura	MT7.	
•	 Consta	de	4	pastilles.	
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TECHSTOP BBs-22Hp TECHSTOP BBs-22cHp

TECHSTOP BBs-22T TECHSTOP BBs-22cT

ROADSTOP BBs-02 BBs-02c ROADSTOP DELUXE BBs-01d

ROADSTOP DELUXE BBs-01dA

•	 Set	de	pastilles	de	fre	de	tipus	cartutx,	
compatible	amb	la	majoria	dels	frens	
Shimano/SRAM.

•	 Amb	pastilles	d’alt	rendiment	(BBS-
26CV).	Més	d’un	30%	de	potència	de	
frenat	en	sec	i	en	condicions	humides.

•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Set	de	pastilles	de	fre	de	tipus	cartutx	
compatible	amb	frens	Campagnolo.

•	 Amb	pastilles	d’alt	rendiment	(BBS-
26ChP).	Més	d’un	30%	de	potència	de	
frenat	en	sec	i	en	condicions	humides.

•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Compatible	amb	la	majoria	dels	
sistemes	de	frens	Shimano/SRAM.

•	 Sistema	de	cartutx	lleuger.
•	 Disseny	de	triple	contorn.
•	 Disseny	tricolor.

•	 Compatible	amb	el	sistema	de	frens	Campagnolo.
•	 Tres	colors.
•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Compatible	amb	els	sistemes	de	frens	
Shimano/SRAM.

•	 Tipus	cartutx.
•	 Compost	especial	per	a	una	excellent	
capacitat	d’agarri	i	mínim	desgast.

•	 També	disponible	en	plata.

•	 Recanvi	pastilles	amb	doble	funció	per	a	
un	millor	rendiment	en	totes	les	condicions	
climàtiques.

•	 Excellent	evacuació	d’aigua	gràcies	al	seu	
especial	sistema	aqua-guide.	Disseny	anti	
lliscament.

•	 Compost	especial	per	a	un	major	agarri	i	
mínim	desgast.

•	 Angle	ajustable	per	a	una	installació	òptima.
•	 Recanvi	pastilles	amb	doble	funció	per	a	un	millor	
rendiment	en	totes	les	condicions	climàtiques.

•	 Excellent	evacuació	d’aigua	gràcies	al	seu	especial	
sistema	aqua-guide.	Disseny	anti	lliscament.

•	 Compost	especial	per	a	un	major	agarri	i	mínim	
desgast.

COMPOST DE CARBONI

Compost	especial	per	emprar-ho	amb	llandes	de	fibra	
de	carboni.	Barreja	ideal	de	suro	i	goma.	La	goma	per	a	
una	potència	de	frenada	excellent,	i	el	suro	per	evitar	
l’escalfament.	Mínim	desgast,	gran	durada.

COMPOST HIGH PERFORMANCE

Perfecte	tant	com	para	sec	com	para	humit,	
t’assegura	un	30%	més	de	poder	de	frenada.	Les	
sabates	hp,	resisteixen	altes	temperatures	i	amb	
baixa	pèrdua	d’efectivitat.	Desenvolupades	per	
ciclistes	professionals.

DISSENY DE TRIPLE CONTORN

Una	pastilla	dissenyada	per	frenar	en	3	etapes,	la	primera	
agarra	amb	fermesa	i	mínim	desgaste,	la	2ª	evita	que	el	fang	
i	la	brutícia	es	peguin	a	les	zapatas,	la	tercera	elimina	les	
vibraciones.	La	forma	Tristopestá	disponible	per	a	sabates	
de	compost	hp,tricolor,	compost	vermell	per	a	llandes	
ceràmiques	i	compost	negre	clàssic.

Bones	i	fiables,	les	sabates	de	fre	resistents	a	altes	temperatures	són	essencials	per	la	teva	
bicicleta.	La	capacitat	de	frenada	depèn	d’ells.	En	BBB	Ciclisme	tenim	una	àmplia	varietat	
de	pastilles	de	fre	per	triar.	Ja	sigui	que	necessiti	pastilles	de	compostos	d’alt	rendiment	
per	als	seuves	rodes	clincher	d’alumini	o	un	compost	de	carboni	per	les	seves	llantes	de	
carboni	aerodinàmiques.	Les	nostre	pastilles	es	desenvolupen	juntament	amb	equips	
professionals.	Realizades	les	millors	proves	de	qualitat.	Les	nostre	pastilles	de	fre	tenen	
una	llarga	vida	i	molt	poc	desgast.	Les	revistes		una	i	un	altra	vegada	es	posen	drets	a	la	
prova	de	les	nostres	pastilles.	Descobreix	per	què	els	corredors	professionals	els	encanta!

Totes	les	nostres	sabates	de	fre	vénen	en	un	conjunt	de	quatre	unitats.
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CARBSTOP BBs-25 CARBSTOP BBs-25c TECHSTOP BBs-26Hp TECHSTOP BBs-26cHp

TECHSTOP BBs-23T TECHSTOP BBs-23cT TECHSTOP BBs-23 TECHSTOP BBs-23c

ROADSTOP BBs-03A ROADSTOP BBs-03B ROADSTOP BBs-03c

TRISTOP BBs-14Hp TRISTOP BBs-14T VEESTOP BBs-05

TRISTOP BBs-16T TRISTOP BBs-16 VEESTOP BBs-04

HYDROSTOP BBs-09

•	 Compatible	amb:	BBB	CrossStop	(BBS-
11T),	BBB	TechStop	(BBS-22hP/22T),	
Shimano	105,	Ultegra	i	Dura-Ace	i	SRAM.

•	 Pastilles	high	performance	per	a	llandes	
de	carboni.

•	 Compost	especial	per	a	major	poder	de	
frenada	i	durabilitat	comparada	amb	
models	estàndard.

•	 Evita	el	sobre	escalfament:	més	frenada	
en	condicions	extremes.

•	 No	deixa	restes	ni	pols	sobre	la	superfície	
de	frenat.

•	 Compatible	amb:	BBB	TechStop	(BBS-
22ChP/22CT),	Campagnolo	Super	Record,	
Record,	Chorus,	Athena,	Centaur	i	Veloce.

•	 Pastilles	high	performance	per	a	llandes	
de	carboni.

•	 Compost	especial	,	major	poder	de	
frenada	i	durabilitat	comparada	amb	
models	estàndard.

•	 Evita	el	sobre	escalfament:	més	frenada	
en	condicions	extremes.

•	 No	deixa	restes	ni	pols	sobre	la	superfície	
de	frenat.

•	 Compatible	amb:	BBB	CrossStop	(BBS-
11T),	BBB	Techstop	(BBS-22hP	/	22T),	
Shimano	105,	Ultegra	i	Dura-Ace	i	SRAM.	

•	 Pastilles	de	fre	d’alt	rendiment.	
•	 Fins	a	un	30%	més	de	potència	de	
frenada	en	condicions	seques	i	mullades.	

•	 Resistent	a	altes	temperatures.	
•	 Disseny	del	contorn	Triple.

•	 Compatible	amb:	BBB	TechStop	(BBS-
22ChP/22CT),	Campagnolo	Super	Record,	
Record,	Chorus,	Athena,	Centaur	i	Veloce.

•	 Pastilles	de	fre	d’alt	rendiment.	
•	 Fins	a	un	30%	més	de	potència	de	
frenada	en	condicions	seques	i	mullades.	

•	 Resistent	a	altes	temperatures.	
•	 Disseny	del	contorn	Triple.

•	 Compatible	amb:	BBB	CrossStop	
(BBS-11T),	BBB	TechStop	(BBS-
22hP/22T),	Shimano	105,	Ultegra	i	
Dura-Ace	i	SRAM.

•	 Tres	colors.
•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Compatible	amb	BBB	TechStop	
(BBS-22ChP/22CT),	Campagnolo	
Super	Record,	Record,	Chorus,	
Athena,	Centaur	i	Veloce.

•	 Tres	colors.
•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Compatible	amb:	BBB	CrossStop	
(BBS-11T),	BBB	TechStop	(BBS-
22hP/22T),	Shimano	105,	Ultegra	i	
Dura-Ace	i	SRAM.

•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Compatible	amb	BBB	TechStop	
(BBS-22ChP/22CT),	Campagnolo	
Super	Record,	Record,	Chorus,	
Athena,	Centaur	i	Veloce.

•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Compatible	amb:	BBB	RoadStop	
(BBS-02),	BBB	CrossStop	(BBS-11T),	
Shimano	105,	Ultegra	i	Dura-ace	i	
SRAM.

•	 Compatible	amb:	Campagnolo	
Record,	Chorus	i	Athena	up	to	1999,	
Campagnolo	Daytona	model	2000.

•	 Compatible	amb:	BBB	RoadStop	
(BBS-02C),	Campagnolo	Super	
Record,	Record,	Chorus,	Athena,	
Centaur	i	Veloce.

•	 Set	de	pastilles	de	fre	tipus	cartutx	
compatible	amb	Shimano	V-brakes.

•	 Amb	pastilles	d’alt	rendiment	(BBS-
15hP).	Més	d’un	30%	de	potència	
de	frenat	en	condicions	de	sec	i	
humides.

•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Set	de	pastilles	de	fre	MTB	de	cartutx.
•	 Tres	colors.
•	 Disseny	de	triple	contorn.
•	 Compatible	amb	Shimano	V-brakes.

•	 Tipus	cartutx	amb	compost	especial	per	a	
un	màxim	agarri	i	mínim	desgast.

•	 Compatible	amb	Shimano	V-brakes.

•	 Compatible	amb	Shimano	V-brakes.
•	 Pastilles	completes	amb	disseny	de	
triple	contorn.

•	 Tres	colors.

•	 Compatible	amb	Shimano	V-brake.
•	 Pastilles	completes	amb	disseny	de	
triple	contorn.

•	 Compost	especial	per	a	un	màxim	
agarri	i	mínim	desgast.

•	 Compatible	amb	Shimano	V-brakes.

•	 Compatible	amb	frens	hidràulics	de	pastilla	Magura.
•	 Compost	especial	per	a	un	màxim	agarri	i	mínim	
desgast.
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TRISTOP BBs-15Hp CANTISTOP DELUXE BBs-18T TRISTOP BBs-15T

CANTISTOP DELUXE BBs-18 TRISTOP BBs-15 CROSSSTOP BBs-11T

VEESTOP BBs-06 CANTISTOP BBs-07 CANTISTOP BBs-08

POWERMOUNT BBs-91 POWERMOUNT BBs-92 POWERMOUNT BBs-93f

POWERMOUNT BBs-93r POWERMOUNT BBs-94f POWERMOUNT BBs-94r

POWERMOUNT BBs-95f POWERMOUNT BBs-95r CENTERFIT BBs-90

LIGHTBLOCk Bqr-11 MTBBLOCk Bqr-21 WHEELBLOCk Bqr-01 WHEELFIXED Bqr-03

•	 Adaptador	per	a	discos	de	180	mm.
•	 Converteix	Postmount	160	mm	a	Postmount	180	mm.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	203	mm.
•	 Converteix	Postmount	160	mm	a	203	mm	Postmount.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	160	mm.
•	 Converteix	Norma	Internacional	(IS)	160	mm	
a	Postmount	(PM)	160	mm

•	 Muntatge	forquilla	davantera	IS	a	pinça	PM.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	160	mm.
•	 Converteix	Norma	Internacional	(IS)	160	mm	
a	Postmount	(PM)	160	mm.

•	 Muntatge	bastidor	darrere	IS	a	pinça	PM.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	180	mm.
•	 Converteix	Norma	Internacional	(IS)	160	mm	al	
Postmount	(PM)	180	mm.

•	 Muntatge	forquilla	davantera	IS	a	pinça	PM.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	180	mm.
•	 Converteix	Norma	Internacional	(IS)	160	mm	al	
Postmount	(PM)	180	mm.

•	 Muntatge	bastidor	darrere	IS	a	pinça	PM.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	203	mm.
•	 Converteix	Norma	Internacional	(IS)	160	mm	
a	Postmount	(PM)	203	mm.																																			

•	 Montage	forquilla	davantera	IS	a	pinça	PM.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Adaptador	per	a	discos	de	203	mm.
•	 Converteix	Norma	Internacional	(IS)	160	mm	
a	Postmount	(PM)	203	mm.

•	 Muntatge	bastidor	darrere	IS	a	pinça	PM.
•	 2	cargols	inclosos.

•	 Convertidor	per	la	Boixa.
•	 Adapta	discos	IS	de	6	cargols	en	boixes	centerlock.
•	 Compatible	amb	la	majoria	dels	eixos.	
•	 Apte	per	a	tots	els	discos	BBB	PowerStops.
•	 Fàcil	muntatge	sense	cargols.
•	 Muntatge	amb	l’eina	de	pedalier	BTL-27L	BracketGrip	
(no	inclosa).

•	 Tancaments	ràpids	de	roda	
ultralleugers	amb	mànec	en	CNC.

•	 Eix	de	titani.
•	 Molls	resistents	a	la	corrosió.
•	 Només	per	a	rodes	de	carretera,	
100	mm	davanter	/	130	mm	
posterior.

•	 Pes:	52	grams.

•	 Tancaments	ràpids	de	roda	
ultralleugers	mecanitzats	CNC.

•	 Eix	de	titani.
•	 Molls	resistents	a	la	corrosió.
•	 Per	MTB	únicament,	100	mm	
davanter/135	mm	posterior.

•	 Pes:	58	grams.

•	 Alumini	durador	i	lleuger:	minimitza	el	pes	extra	en	la	
teva	bici.

•	 De	fàcil	manipulació	i	aprofitament	màxim.
•	 Mecanisme	que	no	s’embussa.	Meticulosament	
dissenyats	per	proporcionar	la	màxima	seguretat.

•	 Correctament	installats	,	mai	es	podran	obrir	sols.
•	 Mànecs	dissenyats	per	evitar	el	contacte	amb	els	discos	
de	fre,	xoc	amb	plantes,	cops,	etc.

•	 Molls	resistents	a	la	corrosió.
•	 Eix	ultra	resistent.
•	 Pes:	114	grams.

•	 Tancaments	ràpids	de	roda	amb	
fixació	per	clau	allen.

•	 Evita	que	els	lladres	es	portin	la	
teva	rodes.

•	 El	cargol	més	llarg	fa	que	siguin	
fàcils	i	efectius	en	la	majoria	de	les	
bicicletes	de	MTB	i	carretera.

•	 En	alumini	durador	i	lleuger.
•	 Molls	resistents	a	la	corrosió.
•	 Peso:	78	grams.

•	 Recanvi	cartutxos	per	BBB	TriStop	
(BBS-14hP/14T).

•	 Amb	pastilles	d’alt	rendiment.	Més	
d’un	30%	de	potència	de	frenat	en	
condicions	de	sec	i	humides.

•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Set	de	pastilles	per	a	fre	Cantilever.
•	 Goma	en	triple	color.
•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Recanvi	cartutxos	per	BBB	TriStop	
(BBS-14hP/14T).

•	 Goma	en	triple	color.
•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Set	de	pastilles	per	a	fre	Cantilever.
•	 Disseny	de	triple	contorn. •	 Recanvi	cartutxos	per	BBB	TriStop	

(BBS-14hP/14T).
•	 Disseny	de	triple	contorn.

•	 Pastilles	de	tipus	cartutx.
•	 Específiques	per	a	frens	cantilever	de	ciclocròs.
•	 Frenada	superior	sota	qualsevol	condició.
•	 Goma	en	triple	color.

•	 Recanvi	cartutxos	per	BBB	VeeStop	(BBS-05).
•	 Compost	especial	per	a	un	màxim	agarri	i	mínim	
desgast.

•	 Compost	especial	per	a	un	màxim	
agarri	i	mínim	desgast.

•	 El	contorn	facilita	l’	expulsió	de	
l’aigua	i	brutícia.

•	 Longitud:	72	mm.

•	 Compost	especial	per	a	un	màxim	
agarri	i	mínim	desgast.

•	 El	contorn	facilita	l’	expulsió	de	
l’aigua	i	brutícia.

•	 Longitud:	65	mm.
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MTB GEAR Bcr-44

ROUNDABOUT 5

MTBGEAR MTBGEAR

MTBGEAR MTBGEAR

ROUNDABOUT 4

Bcr-04Bcr-01

Bcr-45s

Bcr-44 Bcr-47s Bcr-48s Bcr-49s Bcr-50s

Bcr-41X Bcr-42X Bcr-43XBcr-46s

Bcr-05Bcr-02 Bcr-06 Bcr-07 Bcr-08

DRIVERTRAIN
El poder que va posar en les seus pedals es transfereix a través 
de la transmissió a la roda del darrere. Un tren de transmissió 
bo i fiable està transferint la seva energia de manera més 
eficient, En BBB oferim una àmplia gamma de components 
de transmissió, si es tracta de la seva cadena, casset, politja 
desviador o plat, vam crear el paquet complet. Perquè sigui més 
fàcil per a vostè, per triar hem creat una visió general del que 
abasta, per a totes les mides i compatibilitats. Funcionament 
suau, durable i lleuger. l’ajudem a empènyer els seus límits.

En	línia	amb	els	últims	avenços	en	transmissions	de	
mountainbike	hem	inclòs	gamma	de	plat	estret.	Un	sol	plat	
crea	una	configuració	neta	pel	que	és	més	fàcil	centrar-se	en	
els	senders.	El	gran	plat	estret	ofereix	l’oportunitat	de	donar	
servei	que	coincideix	amb	la	seva	transmissió	1x9,	1x10	o	1x1.	
Centre	de	distància	de	104	mm	i	disponibles	en	32T,	34T	i	
36t.	Construït	en	alumini	7075	T6	per	durar.

El	perfil	especial	dent	de	l’estreta	MTBgear	
proporciona	una	millor	transferència	de	
potència	al	plat	i	la	cadena.
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DRIVETRAIN Bcs-07s DRIVETRAIN Bcs-08s DRIVETRAIN Bcs-09s

DRIVETRAIN Bcs-10s DRIVETRAIN Bcs-11s DRIVETRAIN Bcs-09c

DRIVETRAIN Bcs-10c

DRIVETRAIN Bcs-11c

Bcr-15s Bcr-17s Bcr-18sBcr-16s

ROADGEAR

TRIPLEGEAR

ELEVENGEAR Bcr-26s Bcr-27s Bcr-11s Bcr-12s Bcr-14s

Bcr-31 Bcr-37sBcr-36sCOMPACTGEAR Bcr-22c Bcr-23cBcr-21c

Bcr-32c Bcr-34cBcr-33cCOMPACTGEAR

ROADGEAR

CODI	BBB MODEL DESENVOLUPAMENT BRAÇOS BCD COMPATIBILITAT

BCR-01 ROUNDABOUT	5 46T,	44T,	42T 5-ARM 94 Shimano/SRAM	5-arm	crankset

BCR-02 ROUNDABOUT	5 32T 5-ARM 94 Shimano/SRAM	5-arm	crankset

BCR-04 ROUNDABOUT	4 46T,	44T,	42T 4-ARM 104 Shimano/SRAM	4-arm	crankset

BCR-05 ROUNDABOUT	4 36T,	34T,	32T 4-ARM 104 Shimano/SRAM	4-arm	crankset

BCR-06 ROUNDABOUT	4 26T,	24T,	22T 4-ARM 64 Shimano/SRAM	4-arm	crankset

BCR-07 ROUNDABOUT	4 44T,	42T 4-ARM 104 Shimano/SRAM	4-arm	crankset

BCR-08 ROUNDABOUT	4 34T,	32T 4-ARM 104 Shimano/SRAM	4-arm	crankset

BCR-11S ROADGEAR 53T,	52T,	51T,	50T,	49T,	48T,	46T,	44T,	42T,	39T 5-ARM 130 Shimano	to	2009	und	SRAM	9/10	speed

BCR-12S ROADGEAR 46T,	44T,	42T,	39T 5-ARM 130 Shimano	Dura	Ace	7900/7800,	Ultegra	6700/6600/6601sl,	105	5700/5600,	Tiagra	4600/4500

BCR-14S ROADGEAR 53T,	52T,	50T 5-ARM 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-ARM 130 Shimano	Ultegra	6606,	105	5703/5603,	Tiagra	4503

BCR-16S TRIPLEGEAR 30T 5-ARM 74 Shimano	Ultegra	6606,	105	5703/5603,	Tiagra	4503

BCR-17S TRIPLEGEAR 39T 5-ARM 130 Shimano	Ultegra	6703,	Tiagra	4603

BCR-18S TRIPLEGEAR 30T 5-ARM 92 Shimano	Ultegra	6703,	Tiagra	4603

BCR-21C ROADGEAR 53T,	52T,	51T,	50T,	49T,	48T,	46T,	44T,	42T,	39T 5-ARM 135 Campagnolo	9/10	speed

BCR-22C ROADGEAR 53T,	52T,	42T,	39T 5-ARM 135 Campagnolo	10/11	speed	mps	system

BCR-23C ROADGEAR 53T,	52T,	42T,	39T 5-ARM 135 Campagnolo	11	speed	xpss	system

BCR-26S ELEVENGEAR 53T,	52T,	50T,	48T,	46T 4-ARM 110 Shimano	Dura	Ace	9000,	Ultegra	6800,	105	5800

BCR-27S ELEVENGEAR 42T,	39T,	36T,	34T 4-ARM 110 Shimano	Dura	Ace	9000,	Ultegra	6800,	105	5800

BCR-31 COMPACTGEAR 53T,	52T,	50T,	48T,	46T,	42T,	39T,	38T,	36T,	34T 5-ARM 110 Shimano	to	2009	and	Sram	9/10	speed

BCR-32C COMPACTGEAR 53T,	52T,	50T,	48T,	46T,	42T,	39T,	38T,	36T,	34T 5-ARM 110 Campagnolo	9/10	speed	compact

BCR-33C COMPACTGEAR 53T,	52T,	50T,	42T,	39T,	34T 5-ARM 110 Campagnolo	10/11	speed	mps	system	compact

BCR-34C COMPACTGEAR 53T,	52T,	50T,	42T,	39T,	34T 5-ARM 110 Campagnolo	11	speed	xpss	system	compact

BCR-36S COMPACTGEAR 42T,	39T,	38T,	36T,	34T 5-ARM 110 Shimano	Dura	Ace	7950,	Ultegra	6750/6650,	105	5750/5650,	Tiagra	4650/4550

BCR-37S COMPACTGEAR 52T,	50T,	46T 5-ARM 110 Shimano	Dura	Ace	7950,	Ultegra	6750/6650,	105	5750/5650,	Tiagra	4650/4550

BCR-41x MTBGEAR 42T,	40T,	38T 4-ARM 120 SRAM	xx/xo/x9/x7/x5/s-1400	2x10	120bcd

BCR-42x MTBGEAR 28T,	26T,	24T 4-ARM 80 SRAM	xx/xo/x9/x7/x5/s-1400	2x10	80bcd

BCR-43x MTBGEAR 40T,	38T 4-ARM 104 SRAM	gx-1200/x9/x5/s-1000	2x10	104bcd

BCR-44 MTBGEAR 36T,	34T,	32T 4-ARM 104 Shimano/SRAM	4-arm	crankset	104BCD

BCR-45S MTBGEAR 42T,	40T,	38T 4-ARM 104 Shimano	Deore	xT	FC-M785,	SLx	FC-M675

BCR-46S MTBGEAR 28T,	26T,	24T 4-ARM 64 Shimano	Deore	xT	FC-M785,	SLx	FC-M675

BCR-47S MTBGEAR 42T,	40T,	38T 4-ARM 96 Shimano	Deore	xT	FC-M782,	SLx	FC-M672,	Deore	FC-M622,	Deore	FC-M612,	FC-M523

BCR-48S MTBGEAR 34T,	32T,	30T 4-ARM 96 Shimano	Deore	xT	FC-M782,	SLx	FC-M672,	Deore	FC-M622,	Deore	FC-M612,	FC-M523

BCR-49S MTBGEAR 42T,	40T,	38T 4-ARM 104 Shimano	Deore	xT	FC-M780,	SLx	FC-M670,	Deore	FC-M610

BCR-50S MTBGEAR 36T,	34T,	32T 4-ARM 104 Shimano	Deore	xT	FC-M780,	SLx	FC-M670,	Deore	FC-M610

MODEL DESENVOLUPAMENTS COMPATIBLE	
ShIMANO/SRAM

COMPATIBLE	
CAMPAGNOLO

DriveTrain	7v. 12-14-16-18-20-24-28 ×
12-14-16-18-20-24-32 ×

DriveTrain	8v. 11-12-14-16-18-20-24-28 ×
12-13-14-15-16-17-19-21 ×
13-14-15-16-17-19-21-23 ×
13-14-15-16-18-20-22-25 ×

DriveTrain	9v. 11-12-13-14-15-16-17-19-21 × ×
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 × ×

DriveTrain	10v. 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 ×
13-14-15-17-19-21-23-25-27-30 ×
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 × ×
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 × ×

DriveTrain	11v. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 × ×
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 × ×
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27 × ×
13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 ×
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27 × ×
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27 × ×
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 ×

•	 7v.	compatible	amb	Shimano	/	SRAM.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	amb	8	micres	
de	nickel-plata.

•	 8v.	compatible	amb	Shimano	/	SRAM.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	amb	12	micres	de	
nickel-plata.

•	 9v.	compatible	amb	Shimano	/	SRAM.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	de	nickel-plata.

•	 10v.	compatible	amb	Shimano	/	SRAM.
•	 Vàlid	per	boixes	de	9v.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	amb	de	nickel-plata.
•	 Dents	separades	i	espaiadors	d’alumini.

•	 11v.	Compatible	amb	Shimano/SRAM.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	amb	nickel-plata.
•	 Corones	independents	amb	espaiadors	de	nylon.

•	 9v.	compatible	amb	Campagnolo.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	amb	de	nickelplata.
•	 Corones	independents	amb	espaiadors	de	nylon.

•	 10v.	compatible	amb	Campagnolo.
•	 Corones	extra	dures	recobertes		
amb	de	nickel-plata.

•	 Corones	independents	amb	espaiadors	de	nylon.

•	 11v.	compatible	amb	Campagnolo.
•	 Corones	extra	dures	recobertes	amb	de	nickel-
plata	amb	cos	d’alumini.

•	 BCR-14S	inclòs	BCR-62	
per	tenir	l’aspecte	
original	perfecte.

•	 BCR-26S	inclòs	BCR-63	
per	tenir	l’aspecte	
original	perfecte.

•	 BCR-37S	inclòs	BCR-61	
per	tenir	l’aspecte	
original	perfecte.
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TORXSTARS Bcr-54c TORXSTARS Bcr-55s TORXSTARS Bcr-56c TORXSTARS Bcr-57X

TORXSTARS Bcr-58s HEXSTARS Bcr-51 TRIPLESTARS Bcr-52 CHAINWATCH Bcr-80A

ALUBOYS Bdp-22 ALUBOYS Bdp-21

ROLLERBOYS Bdp-11 ROLLERBOYS Bdp-12

ROLLERBOYS Bdp-05 ROLLERBOYS Bdp-01 ROLLERBOYS Bdp-02

SHIMSTARS Bcr-61 SHIMSTARS Bcr-63

FOURSTARS Bcr-59s TORXSTARS Bcr-53cSINGLESTARS Bcr-60 

SHIMSTARS Bcr-62

•	 Set	de	5	embellidors	de	cargols	de	plat	que	mantenen	
l’estètica	original	de	les	bieles.

•	 Les	tapes	de	plàstic	es	munten	fàcilment	en	els	perns.
•	 Compatible	amb	els	plats	BCR-37S	i	els	cargols	BCR-51	per	
a	combinar-los	amb	les	bieles	Ultegra	Compact	6750.

•	 Set	de	5	embellidors	de	cargols	de	plat	que	mantenen	
l’estètica	original	de	les	bieles.

•	 Les	tapes	de	plàstic	es	munten	fàcilment	en	els	perns.
•	 Compatible	amb	els	plats	BCR-14S	i	els	cargols	BCR-51	per	
a	combinarlos	amb	les	bieles	Ultegra	6700	i	6703.

•	 Set	de	4	embellidors	de	cargols	personalitzats	per	mantenir	
l’estètica	original	del	seu	joc	de	bieles.	

•	 Les	tapes	de	plàstic	es	munten	fàcilment	en	els	cargols.	
•	 Compatible	amb	BCR-27S	i	BCR-59,	combinats	amb	un	
Ultegra	6800,	Dura	Ace	9000	i	105	5800	bieles.

•	 Baules	de	cadena	d’alumini	7075	T6.
•	 Només	8	grams	per	joc	de	4	unitats.
•	 Compatible	amb	plats	BBB	ElevenGear	
(BCR-26S	i	BCR-27).

•	 Baules	de	cadena	d’alumini	7075	T6.
•	 Només	7	grams	per	joc	de	4	unitats.
•	 Compatible	amb	BCR-44	i	la	seva	
configuració	d’un	sol	anell.

•	 Set	de	cargols	de	plat	especialment	dissenyats	per	ser	
compatibles	amb	bieles	de	9	i	10v	compact	de	Campagnolo	
(BCR-32C).	

•	 4	cargols	torx,	1	específic	per	al	muntatge	amb	la	biela.
•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.

•	 Cargols	de	plat	Torx.
•	 Compatible	amb	plats	Campagnolo	11v	
(BCR-22C/33C).

•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.

•	 Cargols	de	plat	Torx.
•	 Compatible	amb	plats	Shimano	Dura	
Ace	7900,	Ultegra	6700	i	Ultegra	SL	
6601-G	10v.

•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.

•	 Cargols	de	plat	Torx.
•	 Compatible	amb	plats	Campagnolo	
11v.	2011	(BCR-23C/34C).

•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.

•	 Cargols	de	plat	Torx.
•	 Compatible	amb	plats	BCR-41x	i	BCR-42x.
•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.

•	 Cargols	de	plat	Torx.
•	 Compatible	amb	plats	BCR-45S,	
BCR-46S,	Shimano	Deore	xT	FC-M785	i	
Shimano	SLx	FC-M675.

•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.

•	 En	alumini	ultralleuger	7075	T6.
•	 Súper	lleugers:	només	10	grams	el	set	de	5.
•	 Colors:	negre	i	plata.

•	 En	alumini	ultralleuger	7075	
T6	per	a	triple	plat.

•	 Súper	lleugers:	només	5	
grams	el	set	de	5.

•	 Colors:	negre	i	plata.

•	 Protector	de	caiguda	cadena,	en	alumini	
6061	T6.	

•	 S’instal	·	la	al	desviador	davanter,	i	és	
gairebé	invisible.

•	 Compatible	amb	anells	de	la	cadena	dins	
de	la	gamma	de	53-34T.	

•	 Cargols	i	volanderes	inclosos	per	adaptar-
se	a	diferents	desviadors.	

•	 Pes:	4	grams.

•	 Rodetes	d’alumini	d’alta	qualitat.
•	 Super	rígides	per	a	un	canvi	ràpid
•	 Gir	súper	suau	i	durador
•	 11T.	Compatibles	amb	Shimano	9,	10	i	11v.	(excepte	RD-7900	i	
7970)	i	Campagnolo	11v.

•	 Rodetes	d’alumini	d’alta	qualitat	amb	rodaments	ceràmics.
•	 Super	rígides	per	a	un	canvi	ràpid
•	 Rodaments	ceràmics	d’alta	qualitat.	Gir	súper	suau	i	durador
•	 11T.	Compatibles	amb	Shimano	9,	10	i	11v.	(excepte	RD-7900	i	
7970)	i	Campagnolo	11v.

•	 Model	RollerBoys	equipades	amb	rodaments	ceràmics.
•	 10T.	Shimano	7v.	i	8v.;	Campagnolo	8,	9	i	10v;	SRAM	9.0(’97/’98),	9.0SL(’98),	
7.0(’97/’98)	i	5.0(’98/’99).

•	 Gir	suau	i	gran	durabilitat.
•	 Lubricar	amb	oli	específic	per	a	rodaments	ceràmics	per	a	un	plus	de	suavitat.
•	 Set	complet	d’adaptadors	per	a	la	majoria	dels	sistemes	de	canvi.

•	 Model	RollerBoys	equipades	amb	rodaments	ceràmics.
•	 Disseny	especial	de	les	dents	per	a	un	canvi	més	precís	i	ràpid.	
•	 11T.	Compatible	amb	Shimano	9,	10	i	11v.	/	Mega	Range;	SRAM	x0/x9/x7,	Apex,	
Rival,	Force	i	Red	(>	2011)	i	Campagnolo	11v.

•	 Gir	suau	i	gran	durabilitat.
•	 Lubricar	amb	oli	específic	per	a	rodaments	ceràmics	per	a	un	plus	de	suavitat.
•	 Set	complet	d’adaptadors	per	a	la	majoria	dels	sistemes	de	canvi.

•	 11T.	Compatible	amb	SRAM	:	9.0SL	(2001/2002),	
9.0	(2003),	x.7(<	2011),	x.9(<	2011),	x.0(<	2011),	
xx(<	2011),	Apex,	Rival,	Force	i	RED.

•	 Set	complet	d’adaptadors	per	a	la	majoria	dels	
sistemes	de	canvi	Sram.

•	 Sistema	especial	de	auto	lubricació.

•	 Disseny	especial	de	les	dents	per	a	un	canvi	més	
precís	i	ràpid.	

•	 10T.	Compatible	amb	Shimano	7	i	8v.	compatible	
amb;	Campagnolo	8,	9	i	10v.;	SRAM	9.0(‘97/’98),	
9.0SL(’98),	7.0(‘97/’98)	i	5.0(‘98/’99).

•	 Set	complet	d’adaptadors	per	a	la	majoria	dels	
sistemes	de	canvi.

•	 Disseny	especial	de	les	dents	per	a	un	canvi	més	
precís	i	ràpid.

•	 11T.	Compatible	amb	*Shimano	9,	10	i	11v.	
compatible	amb	/	Mega	*Range;	*SRAM	x0/
x9/x7,	*Apex,	Rival,	*Force	i	xarxa	(>	2011)	i	
*Campagnolo	11v.

•	 Set	complet	d’adaptadors	per	a	la	majoria	dels	
sistemes	de	canvi.

Rodaments	ceràmics	de	baixa	fricció	per	a	un	
lliscament	ultra-suau	i	major	durabilitat.

Realitzat	en	material	Composite	Grivory	subministrat	per	
EmS	Swiss.,	reforçat	amb	mescla	de	fibra	de	vidre	(40%).	
Grivory	és	un	material	provat	com	a	substitutiu	del	metall.

CARACTERÍSTIQUES
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ROAD S BcB-06s ROAD S / MTB BcB-05s BcB-22c

BcB-12c

CABLECONNECT BcB-98

CABLECAP kIT BcB-99

CABLESTOP BcB-97

BcB-90d

HYDROCLAMP BcB-92

HYDROGLIDE BcB-94 ADjUSTER BcB-93

LINE ADjUSTER BcB-95

ADjUSTER BcB-96

VEEPIPE BcB-91

SPACEHANGER BcB-101CABLEWRAP BcB-90B

MTB BcB-06M

STOPLINE ROAD C BcB-06c SHIFTLINE ROAD C BcB-05c BcB-21r

BcB-21MBcB-20r

BRAkEWIRE BcB-20M

BcB-11

SPEEDWIRE BcB-10

SINGLELINE BcH-010

BcB-06c BcB-06M BcB-06s BcB-05c BcB-05s BcB-20M BcB-20r BcB-21M BcB-21r BcB-22c

BcB-10 BcB-11 BcB-12c BcB-90B

SINGLELINE BcH-011 POWERLINE BcH-80

POWERLINE BcH-81 POWERLINE BcH-82 POWERLINE BcH-90

POWERLINE BcH-91 POWERLINE BcH-92 POWERLINE BcH-101

POWERLINE BcH-102 POWERLINE BcH-112 SPRINGLINk BcH-01

SMARTLINk BcH-01s SMARTLINk II BcH-08 SMARTLINk II BcH-09

SMARTLINk II BcH-10 SMARTLINk BcH-11s

•	 Conjunt	de	cables	de	fre.	
•	 Pre-revestits	amb	un	compost	de	polímer	especial	per	
reduir	la	fricció.	

•	 Nucli	lubricat	ofereix	el	cable	greixat	perfecte,	cuan	el	treus	
de	la	caixa.	

•	 Cables	interiors	pre-estirats,	inoxidables	amb	superfície	de	
baixa	fricció	per	a	una	excel	·	lent	capacitat	de	resposta.	

•	 BCB-06m:	compatible	amb	frens	Shimano	MTB.	Inclogui:	
2400	mm	exterior	del	cable,	cable	intern	de	1,5	mm	x	2350	
mm,	cable	interior	x	1350	mm	1.5	mm,	accessoris.	

•	 BCB-06S:	compatible	amb:	Frens	de	carretera	Shimano	i	
SRAM.	

•	 BCB-06C:	compatible	amb	frens	de	carretera	Campagnolo.	
•	 BCB-06	i	BCB-06C	inclouen:	cable	de	2200	mm	exterior,	1,5	
mm	cable	interior	x	2000	mm,	1,5	mm	cable	interior	x	1200	
mm	i	accessoris.

•	 Conjunt	de	cables	de	fre.	
•	 Pre-revestits	amb	un	compost	de	polímer	especial	per	reduir	
la	fricció.	

•	 Nucli	lubricat	ofereix	el	cable	greixat	perfecte,	cuan	el	treus	de	
la	caixa.	

•	 Cables	interiors	pre-estirats,	inoxidables	amb	superfície	de	
baixa	fricció	per	a	una	excel	·	lent	capacitat	de	respostaConjunt	
de	cables	de	canvi,	compatible	amb	Campagnolo.

•	 Compatible	amb	11	velocitats.
•	 Inclou:	1800	mm	cable	exterior,	290	mm			exterior	del	cable,	
cable	interior	1,1	mm	x	2000	mm,	cable	interior	1,1	mm	x	1500	
mm,	accessoris.	

•	 BCB-05S:	compatible	amb	la	carretera	de	Shimano,	SRAM	
carretera	i	sistemes	de	torns	de	MTB.	Amb	la	tapa	especial	per	
ser	compatible	amb:	Shimano	Dura	Ace	7900,	Shimano	Ultegra	
6700,	Shimano	105	5700,	SRAM	xarxa,	Força,	Rival	i	Apex.	

•	 BCB-05C:	compatible	amb	transmissions	Campagnolo.

•	 Construcció	innovadora	per	a	un	frenat	precís.
•	 Longitud:	1.5	mm	
•	 BCB-20M:	compatible	amb	Shimano/SRAM.	Específic	
MTB.	Teflonado.	Longitud:	2350mm

•	 BCB-21R:	compatible	amb	Shimano/SRAM.	Específic	
carretera.	Longitud:	2000mm.

•	 BCB-21M:	compatible	amb	Shimano/SRAM.	Específic	
MTB.	Acer	flexible	(STS).

•	 Longitud:	2350mm.
•	 BCB-21R:	compatible	amb	Shimano/SRAM.	Específic	
carretera.	Acer	flexible	(STS).	Longitud:	2350mm.

•	 BCB-22C:	compatible	amb	Campagnolo.Acer	flexible	
(STS).	Longitud:	2000	mm.

•	 Proporciona	precisió	de	canvi.	
•	 Longitud:	1,1	mm	x	2350	mm.	
•	 BCB-10:	compatible	amb	Shimano	/	
SRAM.	Recobert	de	PTFE.	

•	 BCB-11:	compatible	amb	Shimano	/	
SRAM.	Slick-Acer	(STS).	

•	 BCB-12C:	compatible	amb	els	sistemes	
desviador	Campagnolo.	Slick-Acer	(STS).

•	 Connector	de	cable.
•	 S’adapta	als	cables	de	4	i	5	mm.	
•	 Gira	360	graus.	
•	 Set	de	4	peces.

•	 Kit	d’alumini	anoditzat	en	el	seu	color	
preferit!

•	 El	kit	inclou	tots	els	terminals	per	a	una	
sola	bici:

•	 6	x	5	mm	terminals	segellades.
•	 10	x	segellats	terminals	de	4	mm.
•	 2	x	1,6	mm	terminals	de	cable.
•	 2	x	1,2	mm	terminals	de	cable.
•	 Colors:	negre,	blau,	vermell	i	verd.

•	 Terminals	de	cable	interior	d’alumini.
•	 Per	als	cables	de	frens	i	canvi.
•	 40	peces	per	kit.

•	 Peça	de	goma	per	protegir	la	pintura.	
•	 BCB-90B:	per	a	cables	de	fre	de	5	mm.	
•	 BCB-90D:	per	a	cables	de	canvis	de	4	mm.
•	 2	peces	per	set.

•	 Abraçadora	d’alumini	per	a	cables	
hidràulics.

•	 S’ajusta	als	orificis	de	cable	estàndard.
•	 Conjunt	de	2	unitats.

•	 Guies	de	funda	de	cable	de	fre	o	
latiguillos	hidràulics	adhesives.

•	 Adhesiu	3M.
•	 Conjunt	de	3	unitats.

•	 Tensor	per	a	un	millor	ajust	
per	a	cables	de	canvi.

•	 Encaixa	en	el	quadre.
•	 Conjunt	de	2	unitats.

•	 Tensor	del	cable.
•	 Permet	l’ajust	fi	de	la	configuració	del	desviador	
o	de	fre.

•	 Disseny	millorat	no	necessita	fèrula.
•	 2	peces.
•	 Disponible	per	a	4	o	5	mm	cables.

•	 Tensor	precís	per	a	cables	de	canvi.
•	 Per	a	topalls	de	cable	no	roscats.
•	 Conjunt	de	2	unitats.

•	 Tubs	de	fre	V	d’alumini.
•	 S’inclouen	cobertes	de	goma.
•	 Conjunt	de	2	unitats.

•	 Perxa	de	cable	per	a	utilitzar	als	frens	
cantilever	en	bicicletes	de	ciclocròs.

•	 Pot	ser	utilitzat	com	la	part	inferior	de	
la	direcció.

•	 S’adapta	a	tubs	de	direcció	1,1	/	8	“.
•	 Inclou	fideus	i	el	cable	guia.
•	 Tensor	integrat.
•	 Color:	negre	mat.

•	 Single	Speed/Cadenes	per	boixes	de	
canvi	intern	d’1-7v.

•	 Qualitat:	Gris.
•	 Pes	359	grams.

•	 Single	Speed/Cadenes	per	boixes	
de	canvi	intern	d’1-7v.	

•	 Qualitat:	Nickel.	
•	 Pes	397	grams.	

•	 8v.	Compatible.
•	 Qualitat:	gris.
•	 Pes:	320	grams.

•	 8v.	Compatible.
•	 Qualitat:	gris/nickel.
•	 Pes:	320	grams.

•	 8v.	Compatible.
•	 Qualitat:	nickel.
•	 Pes:	320	grams.

•	 9v.	Compatible.
•	 Qualitat:	gris.
•	 Pes:	292	grams.

•	 9v.	Compatible.
•	 Qualitat:	gris/nickel.
•	 Pes:	292	grams.

•	 9v.	Compatible.
•	 Qualitat:	nickel.
•	 Pes:	292	grams.

•	 10v.	Compatible.
•	 Qualitat:	gris/nickel.
•	 Pes:	276	grams.

•	 10v.	Compatible.
•	 Qualitat:	nickel.
•	 Pes:	276	grams.

•	 11v.	compatibles.	
•	 Qualitat:	nickel.	
•	 Pes:	265	grams.	

•	 Baula	de	tancament	compatible	amb	
cadenes	BBB	single	speed	(BCh-
010/011).

•	 Baula	de	tancament	compatible	amb	
cadenes	BBB	single	speed	(BCh-
010/011).

•	 Baula	de	tancament	compatible	amb	
cadenes	BBB	8v.

•	 Baula	de	tancament	compatible	amb	
cadenes	BBB	9v.

•	 Baula	de	tancament	compatible	
amb	cadenes	BBB	10v.

•	 Baula	de	tancament	compatible	amb	
cadenes	BBB	11v.
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RIMTAPE BTI-91 RIMTAPE BTI-92

RIMTAPE BTI-93 RIMTAPE BTI-94

RIMTAPE BTI-95 RIMTAPE BTI-98

VALVEEXTENDER BTI-97 VALVEEXTEND BTI-99

BIkETUBE - ROAD

BIkETUBE - MTB

BIkETUBE - TREkkING

BIkETUBE - kIDS / OTHERS

•	 Fons	de	llanda	d’alta	pressió.
•	 En	nylon	ultra	resistent.
•	 Elàstic	per	a	un	ajust	ferm	i	segur	a	la	llanda.
•	 Amb	forat	per	a	la	vàlvula.
•	 Conjunt	de	2	unitats.
•	 Per	a	bicicletes	de	carretera.
•	 Mida:	700C	x	16	mm	(16	-	622).

•	 Cintes	de	llanda	d’alta	pressió	per	bicicletes	de	muntanya	
de	29	“	i	bicicletes	de	trekking	de	28”.	

•	 Elàstic	per	a	un	ajust	ferm	i	segur	a	la	llanda.
•	 Amb	forat	per	a	la	vàlvula.
•	 Conjunt	de	2	unitats.
•	 Talles:	28	“x	18	mm	(18-622),	28”	x	22	mm	(22-622)	i	28	“x	
25	mm	(25-622).

•	 Fons	de	llanda	d’alta	pressió.
•	 En	nylon	ultra	resistent.
•	 Elàstic	per	a	un	ajust	ferm	i	segur	a	la	llanda.
•	 Amb	forat	per	a	la	vàlvula.
•	 Conjunt	de	2	unitats.
•	 Size:	26”	x	18	mm	(18	–	559).

•	 Fons	de	llanda	d’alta	pressió	per	bicicletes	de	muntanya	de	27.5”
•	 Fet	de	nylon	resistent.
•	 Elàstic	per	a	un	ajust	ferm	i	segur	a	la	llanda.
•	 Amb	forat	per	a	la	vàlvula.
•	 Conjunt	de	2	unitats.
•	 Talles:	27.5	“x	22	mm	(22-584)	i	27.5”	x	25	mm	(18-584).

•	 Fons	adhesiu	d’alta	pressió.
•	 Rotllo	de	10	metres.
•	 Suficient	per	cobrir	4	rodes.
•	 Talles:	16	mm	(carretera)	i	18,	22	i	25	mm	
(trekking	&	MTB).

•	 Fons	adhesiu	d’alta	pressió.
•	 Rotllo	de	2	metres.
•	 Suficient	per	cobrir	una	roda.
•	 2	rotllos	per	joc.
•	 Grandàries:	16	mm	(carretera)	i	18,	22	i	25	mm	(trekking	i	MTB).

•	 Prolongador	de	vàlvula	d’alumini.
•	 Perfecte	per	a	llandes	de	carboni	de	perfil	alt.
•	 Longitud:	50	mm.

•	 Prolongador	de	vàlvula	d’alumini.
•	 Per	a	càmeres	amb	obús	desmuntable.
•	 Perfecte	per	a	llandes	de	carboni	de	perfil	alt.
•	 Set	de	2	peces.Eina	inclosa.
•	 Longitud:	50	i	80	mm.

•	 Cambres	de	carretera	amb	vàlvula	Presta	
en	versió	superlite	amb	compost	en	butil	
ultralleuger	(BTi-72).

•	 Cambres	de	MTB	amb	vàlvules	Presta	i	Schrader.	
Versió	ultralleugera	amb	compost	de	goma	de	
butil.(BTI-67,	BTI-69	i	BTI-89S).

•	 Per	a	bicis	de	trekking	amb	vàlvula	Schrader	
i	Dunlop.

•	 Cambres	per	a	rodes	de	grandàries	des	de	12,5”	
a	24”	amb	vàlvules	Presta,	Schrader	i	Dunlop.

•	 Versió	amb	vàlvula	per	a	inflat	fàcil	(DV	60	BV).

Cambres	amb	compost	de	cautxú	lleuger	
modelat	(BTI-67,	BTI-69,	BTI-72,	i	BTI-89S).	
També	disponible:	amb	vàlvula	de	recanvi	per	
extensors	de	vàlvules.	(FV	33R	i	48R	FV)

MIDA	DE	
RODA

SL CODI	BBB 	FV		
33	

	FV		
48	

	FV		
60	

	FV		
80	

	FV	
33	R	

	FV	
48	R	

	AV		
33	

	AV		
40	

	DV		
31	

	DV		
40	

	DV		
60	BV	

ETRTO POLZADES	(") MM

12,5” BTI-01 × × × × 47/62	-	203 12.5	x	1.75	-	2.25

16” BTI-11 × × × 47/57	-	305 16	x	1.75	-	2.125

18” BTI-18 × × 47/57	-	355 18	x	1.75	-	2.125

20” BTI-20 × 23-451 20	x	1

BTI-21 × × × 47/57	-	406 20	x	1.75	-	2.125

BTI-22 × × × 32/37	-	438/451 20	x	1	3/8

24” BTI-39 × 23	-	540 24	x	1

BTI-40 × × × 24/57	-	507 24	x	1.9	-	2.125

	 BTI-41 × × × 24/57	-	507 24	x	1.9	-	2.125

BTI-42 × × × 32/40	-	540/541 24	x	1	3/8

26” BTI-60 × 18/25	-	571 26	x	1 650	x	18/23C

BTI-61 × 32	-	559 26	x	1.25

BTI-62 × × × 40/47	-	559/584 26	x	1.5	-	175

BTI-63 × × × × × 47/57	-	559/584 26	x	1.9	-	2.30

BTI-65 × × × 32/40	-	584/590 26	x	1	3/8

BTI-66 × × × 56/58	-559 26	x	2.30	-	2.40

BTI-67 × 40/47	-	559/584 26	x	1.5	-	1.75

BTI-67 × 47/57	-	559/584 26	x	1.9	-	2.30

27,5” BTI-68 × × 52/58	-	584 27.5	x	2.10	-	2.35

BTI-69 × 52/58	-	584 27.5	x	2.10	-	2.35

28” BTI-71 × × × 18/25	-	622/630 28	x	1	1/16 700	x	18/23C

BTI-72 × × × × 18/25	-	622/630 28	x	1	1/16 700	x	18/23C

BTI-73 × 28/32	-	622/630 28	x	1	1/4	-	1	1/8 700	x	28/32C

BTI-81 × × × × 28/32	-	622/630 28	x	1	1/4	-	1	1/8 700	x	28/32C

BTI-82 × × × × 35/44	-	600/630 28	x	2.30 700	x	35/43C

BTI-83 × × 40	-	635 28	x	1	1/2

BTI-84 × 47/50	-	622 28	x	1.75	-	1.95

29” BTI-89 × × 50/56	-	622 29	x	1.9	-	2.3

BTI-89S × 50/56	-	622 29	x	1.9	-	2.3

CARACTERÍSTIQUES

PrESta
Disponible	en:	33mm,	48mm,	
60mm	i	80mm.
R	-	Obús	desmuntable	per	usar	
amb	prolongador.

SChRADER
Disponible	en:	33mm	i	
40mm.

DUNLOP
Disponible	en:	31mm	i	40mm.
BV	-	Válvula	acodada.
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BOTTOMPRESS BBo-01 BOTTOMPRESS BBo-05 BOTTOMPRESS BBo-21

BOTTOMPRESS BBo-25 BOTTOMTHREAD BBo-31

BBo-52

BOTTOMLINk BBo-61

BOTTOMTHREAD BBo-35

BOTTOMSqUARE BBo-51

BBo-53 BBo-54

BOTTOMBEAR BBo-11 BOTTOMBEAR BBo-15 BOTTOMBEAR BBo-26

BOTTOMBEAR BBo-41 BOTTOMBEAR BBo-42 BOTTOMADAPT BBo-16 BOTTOMADAPT BBo-17

BOTTOMTHREAD BBo-36

•	 Eix	de	pedalier	per	a	carretera	PF30.	
•	 Rodaments	d’acer	inoxidable	inclosos	BB30.
•	 Diàmetre	de	caixa:	46mm.
•	 Vàlid	per	a	eixos	de	30mm.
•	 Vàlid	per	a	longitud	de	caixa	de	68mm.

•	 Eix	de	pedalier	per	MTB	PF30.
•	 Rodaments	d’acer	inoxidable	BB30	inclosos.
•	 Diàmetre	de	caixa:	46mm.
•	 Vàlid	per	a	eixos	de	30mm
•	 Vàlid	per	a	longitud	de	caixa	de	68/73mm.

•	 Eix	de	pedalier	per	a	carretera	Press	Fit	BB86.
•	 Rodaments	en	acer	cromat.
•	 Diàmetre	de	caixa:	41mm.
•	 Diàmetre	interior	de	24mm,	vàlid	per	a	bieles	amb	
eix	de	24mm.

•	 Vàlid	per	a	longitud	de	caixa	de	86.5mm.

•	 Eix	de	pedalier	per	mtb	Press	Fit	BB92.
•	 Rodaments	en	acer	cromat.
•	 Diàmetre	de	caixa:	41mm.
•	 Diàmetre	interior	de	24mm,	vàlid	per	a	
bieles	amb	eix	de	24mm.

•	 Vàlid	per	a	longitud	de	caixa	de	89.5mm	
o	92mm.

•	 Eix	de	pedalier	oversized	amb	rodaments	per	a	
carretera,

•	 pedalier	externes	en	alumini	CNC	mecanitzat.
•	 Caixa	en	composite	amb	doble	anell	segellat.
•	 BSA	roscat.	1.37	“x	24T.	
•	 Vàlid	per	a	eixos	de	biela	de	24mm.
•	 Vàlid	per	a	caixes	de	pedalier	de	68mm.

•	 Eix	de	pedalier	oversized	amb	rodaments	per	
MTB,	BSA	1.37”x24T.

•	 pedalier	externes	en	alumini	CNC	mecanitzat.
•	 Caixa	en	composite	amb	doble	anell	segellat.
•	 BSA	roscat.1.37	“x	24T.	
•	 Vàlid	per	a	eixos	de	biela	de	24mm.
•	 Vàlid	per	a	caixes	de	pedalier	de	68/73mm.

•	 Cargol	forjat	per	JIS	quadrat	cònic.	
•	 Sistema	de	doble	segellat.
•	 Cassoletes	d’aliatge	forjades	en	fred.
•	 Eix	de	CrMo.	
•	 BSA	roscades:	1.37	“x	24T.	
•	 BBO-51:	longitud	de	l’eix:	113	mm.	
•	 BBO-52:	longitud	de	l’eix:	115	mm.	
•	 BBO-53:	longitud	de	l’eix:	118	mm.	
•	 BBO-54:	longitud	de	l’eix:	122,5	mm.	
•	 S’adapta	a	suports	de	68	mm	d’ample.

•	 ISIS	drive	estriat	BB.	
•	 Rodaments	segellats.	
•	 Eix	de	CrMo.	
•	 Cassoletes	d’aliatge	forjades	en	fred.
•	 BSA	roscat:	1.37	“x	24T.	
•	 Longitud	de	l’eix:	113	mm.	
•	 S’adapta	als	suports	de	68	mm	d’ample.

•	 Rodaments	BB30	per	Press	Fit	en	acer	cromat	per	a	
carretera.

•	 Diàmetre	interior	de	30mm.,	i	exterior	de	41.96mm.
•	 Volanderes	i	circlips	inclosos.
•	 Guardapols	d’ajust	de	nylon	inclosos.
•	 Vàlid	per	a	longitud	de	caixa	de	68mm.

•	 Rodaments	BB30	per	Press	Fit	en	acer	cromnat	per	mtb.
•	 Diàmetre	interior	de	30mm.,	i	exterior	de	41.96mm.
•	 Volanderes	i	cobertes	de	rodaments	inclosos.
•	 Vàlid	per	a	longitud	de	caixa	de	68/73mm.

•	 Rodaments	Press	fit	BB90-95	en	acer	cromat.	
•	 Diàmetre	interior	de	24	mm	i	diàmetre	exterior	de	37	mm.	
•	 Separadors	per	adaptar-se	a	BB95	inclosos.	
•	 S’adapta	a	suports	de	90/95	mm	d’ample.

•	 Rodaments	Press	Fit	en	acer	inoxidable	
compatibles	amb	bieles	Campagnolo	
Ultra-Torque.

•	 Mesura:	37x25x6mm.

•	 Rodaments	Press	Fit	en	acer	inoxidable	
compatibles	amb	bieles	Campagnolo	
anteriors	a	Ultra-Torque.

•	 Mesura:	37x25x7mm.

•	 Permet	l’installació	d’eixos	de	biela	
de	24mm.,	en	eixos	de	pedalier	BB30/
PF30	(rodaments	BB30/PF30	no	
inclosos).

•	 Alumini	recobert	en	plàstic.
•	 Reductor	BB30/PF30	eix	de	24mm.

•	 Reductor	BB386	EVO	24.
•	 Permet	l’	instal	·	lació	de	conjunts	de	
bieles	d’eix	de	24	mm	en	una	caixa	de	
pedalier	BB386	EVO	(PF30	BB,	no	inclòs).	

•	 Espaiador	de	l’aliatge	amb	coberta	de	
plàstic.

•	 Eix	de	pedalier	oversized	amb	rodaments	per	
MTB.

•	 Cssoletes	externes	en	alumini	CNC	mecanitzat.	
•	 Caixa	en	composite	amb	doble	anell	segellat.
•	 22	mm	de	diàmetre	interior	del	rodament	contrari	
al	de	la	transmissió	(no	fan	mancada	adaptadors).	

•	 Guardapols	en	el	costat	contrari	a	la	transmissió.	
•	 BSA	roscat:	1.37”	x	24T.
•	 Vàlid	per	a	eixos	de	biela	de	24-22mm.
•	 Vàlid	per	a	caixes	de	pedalier	de	68/73mm.
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AMPLE

tIPUS PF30 PF	BBRIGhT BB386	EVO BB30 CLÀSSIC	BBRIGhT BB86	-	89,5	-	92 BB90	-	95 ROSCAT

BICI CARR*	 MTB CARRETERA CARRETERA	 CARR* MTB CARRETERA CARR* MTB CARR*	/MTB CARR* MTB

—	Shimano	hollowtech	II		
—	FSA	Mega	Exo	
—	RACE	FACE	x-Type
—	ROTOR	3D	-	Agilla

Cargol	=	24mm

BBO–01	
+	
BBO–16

BBO–05	
+
BBO–16

BBO–01	
+	
BBO–17

BBO–11
+	
BBO–16

BBO–21
+
BBO-16

BBO-21 BBO-25 BBO-26 BBO-31 BBO-35

—	SRAM/TRUVATIV	GxP

Cargol	=	22	(NDS)-24	(DS)mm
	

BBO-36

—	FSA	BB30
—	SRAM	BB30

Cargol	=	30mm
Longitud	de	l’eix	=	84.2mm

BBO–01	 BBO-05 BBO-11 BBO-15

—	BBright
Cargol	=	30mm

Longitud	de	l’eix	=	96.2mm

BBO-01 BBO-11

—	FSA	BB386	EVO

Cargol	=	30mm
Longitud	de	l’eix	=	103.8mm

BBO-01

46mm 46mm 46mm 42mm 42mm 41mm 37mm
1,37”×	24T

68	–	73MM 86,5-89,5-92mm68	–	73MM 90	–95MM86,5mm79MM

45MM 34MM

79MM

45MM 34MM

86	–	73MM

CAMPAGNOLO:
Ultra	Torque	-	BBO-41
Power	Torque	-	BBO-42

CòNICS	TAPERED	JIS
113mm	-	BBO-51
115mm	-	BBO-52
118mm	-	BBO-53
122.5mm	-	BBO-54

ISIS	DRIVE:	BBO-61	
Bontrager	(Truvativ)		
Truvativ	
FSA

ALTRES EIXOS DE PEDALIER
*Carretera

151150 DIRECCIONSBIELES



TAPERED BHp-45

TAPERED BHp-456

TAPERED BHp-46

BHp-42 INTEGRATED BHp-41 SEMI-INTEGRATED BHp-50

SEMI-INTEGRATED BHp-51 SEMI-INTEGRATED 
TAPERED BHp-53

SEMI-INTEGRATED 
TAPERED BHp-54

TAPERED BHp-455

INTEGRATED BHp-40

TURNAROUND BHp-01

HEADGUIDE BTL-103

TURNAROUND BHp-02 THREADAROUND BHp-15

36°

45°

36

45°

36

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

THREADAROUND BHp-16

•	 Dir.	semi-integrada	amb	rodaments	segellats.	
•	 Mesura	de	tub	de	dir.:	44	mm.
•	 Diàmetre:	1.1	/	8	“-	41,0	mm.
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	8mm.
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.

•	 Direcció	tapered	semi-integrada.	
•	 Mesura	de	tub	d’adreça:	44	mm.	
•	 Adapta	tub	d’adreça	tapered	1.1/8”-1.5”	en	adreça	no-tapered	
de	44mm.

•	 Tapa	superior	en	alumini	de	15	mm.	
•	 Corona	oberta	per	a	una	instal·lació	senzilla.
•	 Per favor, tingui en compte que aquesta adreça canvia l’angle 

de la direcció del quadre!

•	 Direcció	semi-integrada	tapered.
•	 Mesura	de	tub	de	dir:	44	mm	/	56	mm.	
•	 Diàmetre:	1,1	/	8-1,5	“-	41,0-51,8	mm.	
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	15	mm.
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.

•	 Direcció	a-head	amb	rodaments	segellats.
•	 Pedalier	del	quadre:	ø	30.2	mm.
•	 Pista	de	direcció:	ø	26.4	mm.

•	 Dissenyat	per	mesurar	fàcilment	els	tipus	de	direccions	més	comuns.
•	 Amb	aquesta	eina	es	pot:
•	 Trobar	el	diàmetre	interior	del	tub	de	direcció	
•	 Mesurar	el	diàmetre	del	tub	forquilla.
•	 Mesurar	el	diàmetre	exterior	dels	rodaments.
•	 Trobar	l’	angle	de	marcatge	intern	i	extern.
•	 Si	vostè	pot	mesurar	adequadament,	tenim	un	kit	mans	lliures	portàtil.
•	 Acer	inoxidable	tallat	a	làser	per	a	major	precisió	i	durabilitat.
•	 Acabat	brillant	per	a	una	fàcil	neteja.

•	 Direcció	a-head	amb	rodaments	segellats.
•	 Pedalier	del	quadre:	ø	34.0	mm.
•	 Pista	De	direcció:	ø	29.8	mm.

•	 Direcció	a	rosca.
•	 Rodaments	segellats.
•	 Pedalier	del	quadre:	ø	30.2	mm.
•	 Pista	de	direcció:	ø	26.4	mm.
•	 Rosca	de	tancament:	ø	22.2	mm.

•	 Direcció	a	rosca.
•	 pedalier	del	quadre:	ø	34.0	mm.
•	 Pista	de	direcció:	ø	29.8	mm.
•	 Rosca	de	tancament:	ø	25.4	mm.

•	 Direció	Tapered	integrada.
•	 Diàmetre:	1,1	/	8-1,1	/	4	“-	41,8-46,8	mm.		
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	15mm.
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.

•	 Direcció	tapered	integrada.
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	15mm.
•	 BhP-455:	diàmetre:	1,1	/	8-1,3	/	8	“-	41,0-48,9	mm.	
•	 BhP-456:	diàmetre:	1,1	/	8-1,3	/	8	“-	41,8-48,9	mm.
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.	

•	 Direció	Tapered	integrada.
•	 Diàmetre:	1,1	/	8-1,5	“-	41,8-51,8	mm.		
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	8mm.
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.	

•	 Dir.	Integrada.
•	 Diàmetre:	1.1	/	8	“-	41,8	mm.	
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.	
•	 BhP-40:	Alumini	8	mm	amb	separador.	
•	 BhP-42:	Alumini	15	mm	amb	separador.

•	 Dir.	Integrada.
•	 Diàmetre:	1.1	/	8	“-	41,0	mm.
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	15mm.
•	 Rodament	obert	per	a	una	fàcil	instal	·	lació.

•	 Direcció	semi-integrada	amb	rodaments	de	cartutx.
•	 Mesura	de	tub	de	direcció:	41.4	mm.
•	 Diàmetre	del	rodament	interior	1	1/8”
•	 Tapa	superior	en	alumini	de	20mm.
•	 Corona	oberta	per	a	una	instal·lació	senzilla

CARACTERÍSTIQUES

Rodaments	
CrMo.

Rodaments	
acer	inox.

Direcció	d’1	1/8”.

Direcció	de	1”.

Diàmetre	de	
rodament

Diàmetre	
exterior	del	
coixinet:

Angles	de	
rodament:

Aranya	inclosa.

Realitzada	de:

*	WARNING:	Changes	frame	geometry
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1"	ROSCAT BhP–15	

1” BhP–01

1	1/8”	ROSCAT BhP–16

1	1/8” BhP-02	 BhP–41	 BhP–50 BhP–40/42 BhP–51

1	1/8”	-	1	1/4” BhP–45

1	1/8”	-	1	3/8” BhP–455 BhP–456

1	1/8”	-	1	1/2” BhP–46 BhP–53	* BhP–54	
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DIRECCIÓ RECANVI	RODAMENTS CODI	RODAMENTS	 S.h.I.S.

CODI	PRODUCTE CODI	PRODUCTE	 SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERIOR

BhP–01 × EC30/25.4 EC30/26

BhP–02 × EC34/28.6 EC34/30

BhP–15 × EC30/25.4-24tpi EC30/26

BhP–16 × EC30/28.6-24tpi EC30/30

BhP–40 BhP–91/93 MR121 MR121 IS42/28.6 IS42/30

BhP–41 BhP–90/92 MR122 MR122 IS41/28.6 IS41/30

BhP–42 BhP-91/93 MR121 MR121 IS42/28.6 IS42/30

BhP–45 BhP-94 MR121 MR168 IS42/28.6 IS47/33

BhP–455 BhP–945 MR122 MR031 IS41/28.6 IS49/37

BhP–456 BhP–946 MR121 MR031 IS42/28.6 IS49/37

BhP–46 BhP–95 MR121 MR127 IS42/28.6 IS52/40

BhP–50 × ZS41/28.6 ZS41/30

BhP–51 BhP–90/92 MR122 MR122 ZS44/28.6 ZS44/30

BhP–53 BhP–96 MR122 MR127 ZS44/28.6 EC44/40

BhP–54 BhP–96	 MR122 MR127 ZS44/28.6 ZS56/40

MM

30

MM

30

MM

41 2

MM

41 2

MM

41 2

MM

41 4

MM

41 4 56MM52MM49 2MM49 2MM 47MM

44MM44MM

44MM

42MM

MM

42MM42MM

42MM

42MM

MM

34

MM

34

DIÀMETRE	

SUPERIOR

DIÀMETRE	

INFERIOR
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STAINLESSSET BHp-92 STAINLESSSET BHp-93 CROMOSET BHp-90 CROMOSET BHp-91 TAPEREDSET BHp-94

TAPEREDSET BHp-945 TAPEREDSET BHp-946 TAPEREDSET BHp-95 TAPEREDSET BHp-96 TAPEREDSET BHp-97

36°

45°

36°

45°

36°

45° 36°

45°

36°

45° 36°

45° 36°

45°

 

ROUNDHEAD BAp-02

POWERHEAD BAp-03

BHp-21

TUBEEXTEND BHp-22

TRANSSPACE BHp-37

ULTRASPACE BHp-35 LIGHTSPACE BHp-36

EXTENDER BHp-20

•	 Rodaments	de	recanvi	per	dir.	
integrades.

•	 Compatible	amb:	BhP-41/51	
i	unes	altres	de	la	mateixa	
mesura.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	dir.	
integrades.

•	 Compatible	with:	BhP-40/42	
and	others	with	same	size.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	dir.	
integrades.

•	 Compatible	amb:	BhP-41/51	
i	unes	altres	de	la	mateixa	
mesura.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	dir.	
integrades.

•	 Compatible	amb:	BhP-40/42	
i	unes	altres	de	la	mateixa	
mesura.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	dir.	
integrades	Tapered.

•	 Compatible	amb:	BhP-45	i	unes	
altres	de	la	mateixa	mesura.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	
direccions	integrades	Tapered.

•	 Compatible	amb:	BhP-455	i	
altres	amb	la	mateixa	mida.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	
direccions	integrades	Tapered.

•	 Compatible	amb:	BhP-456	i	
altres	amb	la	mateixa	mida.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	dir.	
integrades	Tapered.

•	 Compatible	amb:	BhP-46	
i	unes	altres	de	la	mateixa	
mesura.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	
direccions	integrades	Tapered.

•	 Compatible	amb:	BhP-53/54	
i	unes	altres	de	la	mateixa	
mesura.

•	 Rodaments	de	recanvi	per	
direccions	integrades	Tapered.

•	 Aranya	de	direcció	amb	cargol	d’acer	
inoxidable.

•	 Mesura:	tapa	1.1/8”	amb	aranya	1.1/8”.
•	 Colors:	negra	mat.

•	 Aranya	prolongadora	de	direcció	amb	sistema	que	divideix	les	
forces	d’estreny.

•	 Aranya	prolongadora	per	a	un	ajust	segur	i	fàcil.
•	 Longitud	de	40	mm	per	un	agarri	extra.
•	 Per	a	forquetes	amb	tub	de	direcció	en	carboni	i	alumini	d’1.1/8”.
•	 Pes:	58	grams	(tapa	d’alumini),	56	grams	(tapa	de	carboni).
•	 Colors:	negre	mat,	blanca	lluentor	i	carboni	brillo.

•	 Adaptador	que	permet	perllongar	el	tub	de	direcció	sense	
afectar	al	sistema	de	direcció.

•	 Compatible	amb	direccions	roscades	i	sense	rosques.									
•	 Inclòs	Roundhead	(BAP-02),	en	mat	negre.
•	 BhP-20:	mida	de	25,4-22,2	mm.	
•	 BhP-21:	Mida:	28,6-25,4	mm.

•	 Extensió	per	al	tub	de	forquilla:	67	mm.	
•	 S’adapta	a	tubs	tub	de	direcció	amb	
diàmetre	de	1.1/8”	-	28,6	mm.

•	 Espaiadors	de	direcció	
ultralleugers	en	composite.

•	 Kit	de	3	espaiadors:	2	x	5	mm	
1x	10	mm.

•	 Diàmetre:	1.1/8”.
•	 Pes	del	set:	7	grams.
•	 Colors:	fum,	blau,	vermell,	verd	
i	rosa.

•	 Espaiadors	de	direcció	ultralleugers	en	
carboni	UD.

•	 Disseny	exclusiu	que	permet	un	
38%	d’estalvi	de	pes	comparat	amb	
espaiadors	de	carboni	estàndard.

•	 Diàmetre	1.1/8”.
•	 Kit	de	4	espaiadors:	5,	10,	15,	20	mm.
•	 Pes	del	set:	15	grams.

•	 Ultra-lightweight	aluminum	
spacers.

•	 Unique	design	saves	up	to	38%	
on	weight	compared	to	ordinary	
aluminum	spacers.

•	 Set	of	4	spacers:	5,	10,	15,	20	mm.
•	 Diameter:	1.1/8”.
•	 Set	weight:	20	grams.
•	 Colors:	black	and	glossy	white.
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bbb DiSTRibUÏDoRS inTERnAcionAlS

AUSTRAliA
cambak PTy lTD
+1 800 808 181
sales@bbbparts.com.au
www.bbbparts.com.au

AUSTRiA
Funbike gmbH
+43 6245 70707-0
info@funbike.at
www.funbike.at

bElARUS
KAHT Sport club
84956041610
sckant@kant.ru
www.kant.ru

bElgiUm
bbb cycling
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

bRAZil
3A Distribuidora
+55 21 2704 8945
contato@3adistribuidora.com.br
www.3adistribuidora.com.br

cAnADA
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
Elite Sports Holding S.A.
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
www.elite-sports.net

cZEcH REPUblic
Jmc Trading s.r.o.
+420 583 431 293
info@jmctrading.cz
www.jmctrading.cz

DEnmARK
Sondergaard & Sonner A/S
sond-son@bikesond.dk
www.bikesond.dk

El SAlVADoR
Elite Sports Holding S.A.
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
www.elite-sports.net

ESToniA
Veloprofs, SiA
+371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

FinlAnD
oy Huntteri Ab
+358 20 799 1200
tuote.info@huntteri.fi
www.huntteri.fi

FRAncE
maillon SAS
+33 556 38 6300
info@maillon.fr
www.maillon.fr

gERmAny
Sport import gmbH
+49 4405 9280 0
info@sportimport.de
www.sportimport.de

gREEcE
Zeus import Export SA
+30 2105238555
info@zeussa.gr
www.zeussa.gr

HUngARy
Pacific cycles Kft.
+36 24 511 270
info@bbb.co.hu
www.bbb.co.hu

inDonESiA
AcE Home center
+62 21 582 2222
ask_ace@acehardware.co.id
www.acehardware.co.id

iRElAnD
J.H.i. ltd
+353 18569676
jhi@indigo.ie

iSRAEl
Sa’ar a.t. ltd
08-9244452
info@saar.com
www.saar.com

iTAly
charlie S.R.l.
+39 0444 550655
info@charlie-srl.it
www.charlie-srl.it

JAPAn
Riteway Products Japan
+81 3 5950 6002
rpj-info@riteway-jp.com
www.riteway-jp.com

KAZAKHSTAn
KAHT Sport club
84956041610
sckant@kant.ru
www.kant.ru

lATViA
Veloprofs, SiA
+371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

liEcHTEnSTEin
Amsler & co
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch 

liTHUAniA
Veloprofs, SiA
+371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

lUXEmboURg
bbb cycling
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

mAlTA
Elite cycles
+35-621667150
bonelloe@maltanet.net
www.elitecycles.org

mEXico
bcl import
+52 55 5025 7126
info@bclimports.com
www.bclimports.com

nEW ZEAlAnD
marleen Wholesalers lTD
+64 3 3484150
sales@marleen.co.nz

noRTH AmERicA
cervélo cycles inc.
+1 4164259517
documents@cervelo.com
www.cervelo.com

noRWAy
Deler A.S.
+47 64989950
post@deler.no
www.deler.no

PAnAmA
Elite Sports Holding S.A.
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
www.elite-sports.net

PolAnD
Harfa Harryson
+48 71 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl

PoRTUgAl
motordealer
+34 918500966
bbb@motordealer.com
www.motordealer.com

RomAniA
S.c. SPRinT biKE SPoRT S.R.l.
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
www.sprint-bike.ro

RUSSiA
KAHT Sport club
84956041610
sckant@kant.ru
www.kant.ru

SloVAKiA
SK Profi bike S.R.o.
+421 48 415 1001
info@skprofibike.sk
www.skprofibike.sk

SloVEniA
Freestyle D.o.o.
+386 261 44600
ljubljana@freestyle.si
www.freestyle.si

SoUTH-AFRicA
Performance brands
+27 (0)21 787 9380
info@performancebrands.co.za
www.performancebrands.co.za

SoUTH-KoREA
Very good leisure co ltd.
+82 3146 03652
choj21@celloSport.com
www.cellosports.com

SPAin
motordealer
+ 34 91 8500966
bbb@motordealer.com
www.motordealer.com

SWEDEn
Jofrab Ab
+46 140 38 50 30
www.garage24.se
info@garage24.se

SWiTSERlAnD
Amsler & co
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch

THAilAnD
Amorn bicycle
+662 4821320
amornbicycle@amorngroup.com
www.amornbicycle.com

THE nETHERlAnDS
bbb cycling
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

UKRAinE
Velostreet
+38 674657716
bbbparts@gmail.com
www.bbbparts.com.ua

UniTED KingDom
Windwave   
+44 239252 1912
sales@windwave.co.uk
www.windwave.co.uk

bbb cycling
P.o. box 1297 
2302 bg leiden 
The netherlands

Tel: +31 71 5791580
Fax: +31 71 5323201
 
information@bbbcycling.com
es.bbbcycling.com

EDiToRiAl: bbb cycling / coPyRigHT © bbb cycling

Reservats tots els drets. cap part d’aquesta publicació pot ser copiat o utilitzat de cap manera sense permís de l’editor.
Totes les especificacions de producte estan subjectes a canvis sense previ avís.

DiSclAimER: 
Els productes que porten les marques comercials de tercers són representats únicament amb la finalitat d’indicar la 
destinació dels nostres productes de bbb com accessoris compatibles i recanvis. bbb no revendre aquests productes de 
tercers. no hi ha cap connexió comercial o relació especial entre l’acreditació i els titulars de les marques en qüestió.

FoTogRAFiA: 
baku: 83, 90 / chris Smith: 65 / cor Vós: portada, 155 / FDJ: portada, 21 / irmo Keizer: coberta / michiel Rotgans: 2, 4, 15, 59, 113, 130 / Plonsracing: coberta / 
Wanty groupe gobert: 134 / Werkinopdracht.nl: 6, 18, 28, 44, 56, 62, 70, 86, 98, 102, 106, 126, 140 / Wouter Roosenboom: coberta, 120, 129
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