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IN TRO

PREMI DE DISSENY
RED DOT
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L’any passat el casc Tithon va
guanyar el prestigiós premi de
disseny Red Dot. El jurat va quedar
impressionat per la combinació de
l’aerodinàmica i la ventilació, això
fa que sigui un casc ràpid i fresc.
Mentrestant, el Tithon s’utilitza
com a base per al nostre nou casc
de contrarellotge. Desde BBB
desenvolupem nous productes
de gamma alta. Estem mirant
endavant per la creació de nous
productes d’alta qualitat , per poder
guanyar més premis prestigiosos
de disseny en un futur pròxim. A
per el següent premi Red Dot!

ARRIBA ELS LÍMITS

Durant aquest any desenvoluparem el
programa “ambassador”. Estem introduint
per a tu el “Backyard Crew”. Al voltant
de tot el món estarem representats
per nous ciclistes que estan orgullosos
d’utilitzar BBB Cycling. Juntament amb ells
compartirem imatges, vídeos i missatges
des les seves aventures ciclistes. Segueixnos a Facebook i et mantindrem al dia amb
les imatges més exòtiques i excitants. Des
d’Holanda a Austràlia, en qualsevol lloc del
món amb BBB Cycling. Estem segurs que
no et perdràs res durant 2017

Els nostres responsables de producte treballen cada dia en el desenvolupament de nous productes per
a tu. En aquest desenvolupament no és només important el nostre propi coneixement. També ho és
l’experiència dels nostres equips i corredors patrocinats. Ells demanen el millor dels nostres productes
i ens reverteixen un valuós feedback. D’aquesta manera hem desenvolupat el nostre casc Tithon i el
tractament hidrofòbic per a les nostres ulleres de gamma alta.

IN TRO

BACKYARD CREW

ARRIBA EL MÀGIC 100
El nostre objectiu és oferir-te el millor
producte per a bicicleta no ha caigut
en sac foradat. En els últims anys hem
obtingut una gran quantitat de premis en
els productes que hem anat introduint. El
nostre casc Tithon va obtenir l’any passat
dos importants premis al disseny: “Xarxa
Dot” i “iF” a la fira de Taipei. Això demostra
que estem treballant en productes de
gamma alta amb una molt bona relació
qualitat-preu. En els últims anys hem
guanyat 98 premis, cobrint 27 categories de
producte en 34 països. Podem dir amb orgull
que som un especialista en la indústria de
la bicicleta, i que tenim l’objectiu d’assolir la
màgica xifra de 100 premis.

DURANT 2016 ESTEM ORGULLOSOS DE PATROCINAR:
FDJ
CASCOS

WANTY – GROUPE GOBERT
Cascos, ulleres, cicle
computadors, pastilles de fre,
eines, manxes, para fangs,
bosses

TEAM DIMENSION DATA
Eines de Taller, caixes d’eines,
bancs de reparació, manxes,
mini eines, para fangs, bosses

TEAM ROOMPOT
ORANJE PELOTON
Cascos, ulleres, llums, para fangs,
manxes, borses

CST SUPERIOR BRENTJENS
MTB RACING TEAM
Cascos, Ulleres esportives,
Para fangs, Llums, Borses

JOOST WICHMAN
Cascos, ulleres, Impermeables,
cobre sabates, Ciclie
computadors, manxes, llums
BAKU CYCLING PROJECT
Cascos, ulleres, cicle
computadors, pastilles de fre,
eines, manxes

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT

ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE
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ROBA
Cada viatge comença amb una bona equipació per a la bicicleta. Un casc, ulleres
de protecció contra els elements, si fa calor, fred o humit fora. I a més d’això, una
equipació adequada fa bon aspecte a la bicicleta. I això no és una mala cosa oi? En
BBB tenim una àmplia i excepcional gamma de roba, cascs i ulleres. Culots amb
bona ventilació, elàstics però fins, samarretes i jaquetes fredes i càlides. Per a cada
tipus de clima, tenim l’equip adequat. I per a cada tipus de corredor també. És vostè
un usuari de pista? Tenim acsesoris de velocitat, el casc Tithon, el maillot aero
ROADTECH i els cullots Powerfit. O estan dirigits els sortides de cap de setmana?
En aquest cas tenim la roba Element i la gamma Gravity. Combina-ho amb el casc
de Kite versàtil o el Varallo per la muntanya. No importa com sigui la teva sortida,
ambque estras ben protegit.

FULLVIE W

ELIMINAR EL LÍMITS
I ANAR ENDAVANT

Per a aquells que vulguin experimentar alguna cosa completament
nova, hem desenvolupat la FullView. Tindrá un passeig sense cap
tipus de límits. Aquestes ulleres ofereixen una nova perspectiva sobre
el món proporcionen. Hem eliminat una gran partde la gamma per
desenvolupar el FullView . La nova forma de la lent rodona li protegeix
contra el sol i la bruticia, i li permet veure el camí o carretera, fins i tot
millor que abans. Gràcies a la muntura de Grilamid, que sha demostrat
en la Summit i la Select, el FullView és flexible i forta. Vostè podrà
experimentar una nova manera de rodar, sense límits. I gràcies a les
lents de recanvi gaudeixi de les sortides amb qualsevol tipus de clima.

RO B A

MUNTURA GRILAMID
DE GAMMA ALTA

100% DE PROTECCIÓ UV

PONT DEL
NAS AJUSTABLE
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LENTS DE POLICARBONAT
INTERCANVIABLES

FULLVIEW
BSG-53

5312
100%
UV

5311

5307

5318

5316

FULLVIEW PH
BSG-53PH

5351

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DE LES ULLERES A LA PÀGINA 164-165

ULLE RE S

SUMMIT

100%
UV

BSG-50

5012

5001

5014

5007

Sistema Quick-Snap permet el canvi fàcil de la lent.
Sistema de flux d’aire.
Antibaf i recobriment hidròfob que manté les lents clares en condicions d’humitat.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma ajustable a la peça del nas.
Lents i patilles reemplazables.

QUICKSNAP SYSTEM
A special QuickSnap system which allows you to easily change
your lenses. A slideable nosepiece makes it easy to pop a lens
in or out and change lenses in a blink of an eye.

RO B A

•
•
•
•
•

5015

SELECT XL

100%
UV

BSG-55XL

5503

5506
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5505

•
•
•
•
•

Ulleres amb lents intercanviables extra grans de policarbonat.
Sistema de flux d’aire.
Antibaf i recobriment hidròfob que manté les lents clares en condicions d’humitat.
Diferents colors de lent i de patilles es venen per separat.
La forma rodona de la lent proporciona una òptima protecció contra la llum solar, la pols i el vent.

5511

100%
UV

BSG-50PH

5016

ULLE RE S

SUMMIT PH

5013

5059
5011

•
•
•
•
•

Sistema Quick-Snap permet el canvi fàcil de la lent.
Sistema de flux d’aire.
Antibaf i recobriment hidròfob que manté les lents clares en condicions
d’humitat.
Lents de policarbonat fotosensibles amb una transmissió de llum de 85 a 17%.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma ajustable a la peça del nas.

RO B A

SELECT XL PH

SUMMIT GIFTBOX

100%
UV

BSG-55XLPH

100%
UV

BSG-50BOX

5551

Ulleres amb lents fotocromàtiques extra grans de policarbonat amb una transmissió de llum de 85 a 17%.
sistema de flux d’aire.
Antibaf i recobriment hidròfob que manté les lents clares en condicions d’humitat.
Diferents colors de lent i de patilles estan disponibles per separat.
La forma rodona de la lent proporciona una òptima protecció contra la llum solar, la pols i el vent.

•
•
•
•
•

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.
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•
•
•
•
•

ULLE RE S

SELECT

SELECT PH

100%
UV

BSG-43

100%
UV

BSG-43PH
4313

4321
4389
4311

4372

•
•
•

Ulleres amb lents intercanviables de policarbonat.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma ajustable a la peça del nas.
Lents i patilles reemplazables.

Ulleres fotocromàtiques amb lents f intercanviables.
La transmissió de llum de 85 a 17%.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma
ajustable a la peça del nas.

RO B A

•
•
•

ADAPT

100%
UV

BSG-45
4525

4512

4523

4511

4522
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•
•
•

Ulleres amb sistema TwistLock.
Ulleres esportives de policarbonat amb lents intercanviables.
Lents i patilles reemplazables.

4577

SELECT OPTIC PH

100%
UV

BSG-51

SELECT GIFTBOX

100%
UV

BSG-51PH

100%
UV

BSG-43BOX

ULLE RE S

SELECT OPTIC

5101

5109

5159

5107

•
•
•

•

Ulleres esportives per als ciclistes que necessiten lents graduades.
Desviació entre -6 i +6.
Lents i patilles reemplazables.

•
•
•

ADAPT SE

100%
UV

BSG-45PH

4549

•
•

•
•
•

•

•
•
•

ADAPT GIFTBOX

100%
UV

BSG-45SE

4591

Ulleres amb sistema TwistLock.
Ulleres fotocromàtiques amb lents intercanviables
amb una transmissió de llum de 85 a 17%.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma
ajustable a la peça del nas.

•

•

Ulleres amb sistema TwistLock.
Ulleres esportives de policarbonat amb lents intercanviables.
Sistema de flux d’aire especial per a un millor rendiment en
condicions climàtiques humides.
Lents i patilles reemplazables.

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.

RO B A

ADAPT PH

•

Ulleres esportives per als ciclistes que
necessiten lents graduades.
Desviació entre -6 i +6.
Lents de policarbonat fotosensibles amb una
transmissió de llum de 85 a 17%.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb
goma ajustable a la peça del nas.

100%
UV

BSG-45BOX

•
•
•
•
•
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•
•

La caixa completa ve amb 3 marcs inferiors, 4 lents diferents i 7
colors de patilles.
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.

ULLE RE S
RO B A

Impulse available in 2 sizes: small and regular.

IMPULSE

100%
UV

BSG-52

5212

5203

5211

5215

5214

5207

5216

5218

14

•
•
•
•

Sistema Quick-snap per canviar les lents amb facilitat.
Lents intercanviables de policarbonat amb un sistema especial de flux d’aire.
Puntes de les patilles de tacte suau.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma ajustable a la peça del nas.

QUICKSNAP SYSTEM
A special QuickSnap system which allows you to easily change
your lenses. A slideable nosepiece makes it easy to pop a lens
in or out and change lenses in a blink of an eye.

ULLE RE S

IMPULSE SMALL

100%
UV

BSG-52S
5271

•
•
•
•
•

5265

5267

5274

Model petit especial per a caps petits.
Sistema Quick-snap per canviar les lents amb facilitat.
Lents intercanviables de policarbonat amb sistema
especial de flux d’aire.
Puntes de les patilles de tacte suau.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma
ajustable a la peça del nas.

IMPULSE PH

IMPULSE SMALL PH

100%
UV

BSG-52PH

WINNER PH

100%
UV

BSG-52SPH

5251

100%
UV

BSG-39PH

5281

3951

3957

RO B A

•
•
•
•
•

•
•

Ulleres fotocromàtiques amb una transmissió de llum
de 85 a 17%.
Sistema Quick-snap per canviar les lents amb facilitat.
Lents intercanviables de policarbonat amb sistema
especial de flux d’aire.
Puntes de les patilles de tacte suau.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma
ajustable a la peça del nas.

WINNER

•
•
•
•

•

Model petit especial per a caps petits.
Ulleres fotocromàtiques amb una transmissió de llum
de 85 a 17%.
Sistema Quick-snap per canviar les lents amb facilitat.
Lents intercanviables de policarbonat amb sistema
especial de flux d’aire.
Puntes de les patilles de tacte suau.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma
ajustable a la peça del nas.

•
•
•

Ulleres fotocromàtiques amb lents intercanviables amb una transmissió de
llum de 85 a 17%
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma ajustable a la peça del nas.
Puntes de les patilles de tacte suau.
Funda inclosa.

100%
UV

BSG-39
3901

Ulleres amb lents intercanviables de policarbonat.
Muntura en Grilamid de gamma alta amb goma ajustable a la peça del nas.
Puntes de les patilles de tacte suau.
Funda inclosa.

3907

3927

3921
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•
•
•
•

3912

ULLE RE S

IMPRESS

100%
UV

BSG-47
4703

•
•

4701

4702

4707

Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
Funda inclosa.

IMPRESS SMALL

100%
UV

BSG-48
4803

4807

4801

4802

RO B A

4804

•
•

Model especial per mides de cap més petits.
Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.

STREET

100%
UV

BSG-46

4672

16

•
•
•

Ulleres estil casual amb lents polaritzades.
Muntura de policarbonat.
Funda inclosa.

4613

4611

4675

IMPRESS READER

100%
UV

BSG-47PH

IMPRESS READER PH

100%
UV

BSG-49

BSG-49PH

4791

4913

4993

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Ulleres fotocromàtiques amb lents intercanviables
amb una transmissió de llum de 85 a 17%
Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
Funda inclosa.

100%
UV

Ulleres de policarbonat amb lents intercanviables i zona de lectura.
Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
Disponible a: 1.5, 2.0 i 2.5.
Funda inclosa.

ULLE RE S

IMPRESS PH

Ulleres de policarbonat amb lents intercanviables i zona de lectura.
Transmissió de llum de 85 a 17%.
Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
Disponible a: 1.5, 2.0 i 2.5.
Funda inclosa.

RO B A

KIDS

100%
UV

BSG-54
5401

•
•
•

5403

5407

5415

5416

Model especial per a nens en una mida més petita.
Marc resistent amb una peça de lent de policarbonat.
Funda inclosa.
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K ITE

DEFENSAR LA POSICIÓ
EN TOTES LES SITUACIONS

Quan vostè està buscant un casc que compleix tots els requisits, Kite és
el seu casc. Disseny intel·ligent amb la visera extraïble, aquest casc és
multifuncional. Ja sigui que estigui pel camí o de ruta, el Kite el porta de
tornada a casa fora de perill. La part posterior proporciona una protecció
addicional a les àrees sensibles del seu cap. Juntament amb l’exterior de
PC, el seu cap estarà protegit de la millor manera possible. El nostre casc
de gamma alta de llegendari, el Ícar, ès còmòde i fi. El Kite és la millor
combinació dels nostres cascs de bicicleta de muntanya i de carretera i es
manté ferm en totes les superfícies.

L’EXTERIOR DE PC

RO B A

VISERA EXTRAÏBLE
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MULTIPLES OPCIONS
DE COLORS EXTERIORS

REFLECTANTS

KITE
BHE-29

TWISTCLOSE

•
•
•
•
•
•

14 sortides d’aire.
conductes posteriors per a un òptim flux d’aire
Visera extraïble.
adhesius posteriors reflectants.
Talles: M (52-58 cm) i L (58-61.5 cm).
Colors: negre mat, blanc mat, de color blau fosc, mat
de neó de color groc, negre mat / verd, negre mat /
taronja, gris mat, brillant negre / rosa neó, brillant
negre / blau i brillant negre / vermell.

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS
COMPLERTES DELS CASCOS A LA PÀGINA 166

C AS COS

TITHON
BHE-08

OMEGA

Buscant la millor combinació entre velocitat
i ventilació? El Tithon és el millor. La
superfície llisa talla el vent, i amb dos
grans forats d’aire de l’aire per sobre del
seu cap. Té una tercera obertura més petita
just per sobre de les celles que controla el
flux d’aire sobre el centre del seu cap. Les
actuacions d’aquest casc d’alta tecnologia
ja s’han comprovat pels nostres corredors
professionals que utilitzen el Tithon.

•

RO B A

•

Talles: S (52-55 cm), M (55-58 cm) i L
(58-62 cm).
Colors: negre mat, blanc brillant, brillant
negre / vermell, gris mat / brillant blau i
negre / groc neó.

ICARUS
BHE-05

El Ícar és casc de la nostra gamma més
ventilat. Ofereix una ventilació adequada
d’aire, ès lleuger i té un magnífic ajust i
compacte. És un dels cascs més ràpids
i completament ventilat del mercat.
Les 29 sortides d’aire garanteixen una
ventilació òptima, i amb l’estructura de
PC reforçat proporciona una seguretat
òptima quan ès necessari.
inclou al 2017 un complement
per l’exterior del casc que ofereix
aerodinàmica dels per a aquells ciclistes
que necessiten una mica de velocitat
extra o per combatre el fred.

20

•
•

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.

OMEGA

C AS COS

SNAP-ON AEROCOVER
BHE-77

*

*

Complement per al casc Ícar (BHE-05) per protegir-se contra la humitat,
el vent o el fred i per ajudar a augmentar la seva velocitat.

•
•

Mida: M i L.
Colors: negre mat, negre brillant, blanc mat blanc i brillant.

RO B A
21

C AS COS

FALCON
OMEGA

BHE-01

Aquest casc ha sigut una icona durant molt de temps. El Falcon actualment és utilitzat
per alguns dels corredors professionals dels nostres equips patrocinats perque els
agrada molt. Les proves mostren que el Falcon té la millor ventilació de tots els nostres
cascs a baixa velocitat, ès el casc perfecte per a l’escalada en condicions de calor a
l’estiu. Les 23 sortides d’aire ajuden a mantenir el cap fresc mentre que la construcció
Spiderwebmanté el cap amb seguretat en cas d’accident.
La fibra de carboni i els reforços d’alumini fan que el Falcon sigui fort, però lleuger.
Talles: S (52-55 cm), M (55-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: negre, negre / vermell, negre / groc neó i blanc .

RO B A

•
•
•

AEROTOP
BHE-62

FACESHIELD
OMEGA

22

Una arma contra rellotge en tots els sentits. L’Aerotop és el més aerodinàmic sense
dubte. Està provat al túnel de vent i utilitzat pels nostres ciclistes professionals en
les proves de contra rellotge més exigents de les grans voltes. L’escuma EPS d’alta
densitat garanteix la seguretat i la pantalla facial inclosa (BHE-63) manté l’aigua i la
bruticia fora dels seus ulls gràcies al recobriment hidròfob.

•
•

Talles: M (52-58 cm).
Color: blanc mat i negre mat.

100%
UV

BHE-63

Pantalla facial, es pot combinar amb l’Aaerotop (BHI-62) per
protegir els ulls durant una prova de temps. El recobriment
hidrofòbic fa tobogan d’aigua de la lent. 100% de protecció UV.

•

Opcions: fum i clara.

HELMETSHIELD
BHE-76

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

BHE-26

TWISTCLOSE

C AS COS

TAURUS

Aquest casc sòlid té 16 sortides d’aire, amb una fabricació amb motlle de coberta per a una
seguretat òptima. La visera extraïble fa aquest casc ideal per utilitzar tant en una bicicleta de
carretera i de muntanya. Per a més seguretat en condicions de poca llum del Taurus té adhesius
reflectants a la part posterior.

•
•

Talles: M (55-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: negre mat, negre mat / blau, negre mat / vermell, negre mat / llima i blanc mat / plata.

RO B A

CONDOR
BHE-35

TWISTCLOSE

Quan practiques ciclisme a l’estiu i sempre hi ha insectes i bestioles al volant del seu casc, el
Condor podria ser una bona opció per a vostè. En els orificis d’aire frontals del Condor té reixeta per
protegir-se contra aquests petits intrusos. A més, el Condor compta amb 18 sortides d’aire i una
construcció de coberta per a la protecció de xocs. La visera extraïble fa aquest casc ideal tant per
carretera i muntanya.
Talles: M (54-58 cm) i L (58-61.5 cm).
Colors: negre / blanc, negre / blau, negre / vermell, negre / groc neó i blanc / plata.
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•
•

C AS COS

VARALLO
BHE-67

TWISTCLOSE

Aquest casc de muntanya és un autèntic casc de bicicleta de muntanya.
La visera ajustable protegeix els seus ulls contra el sol i el fang i les 18
sortides d’aire mantenen el cap fresc. Fa una combinació perfecta amb els
nostres maillots Gravity i culots curts Elemnt en diversos colors per crear
una equipació complerta de bicicleta de muntanya.
Talles: M (54-58 cm) i L (58-61.5 cm).
Colors: negre mat, blanc mat, taronja mat / vermell, mat verd /
blau i gris mat / groc neó.

RO B A

•
•

METRO
BHE-55

Muntar en un entorn urbà també requereix una bona protecció,
però és obvi que volen fer-ho amb estil. El casc Metro amb 10
orificis de ventilació d.aire manté el cap fred i segur.
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•
•

Mida: M (52-58 cm) i L (56-61 cm).
Colors: blau fosc mat i gris fosc mat

TABLETOP
TWISTCLOSE

BHE-52

TWISTCLOSE

Freeriding, dirt jumping, tabletops i pumptracks. Si aquestes
paraules et sonen familiars, el Tabletop es el casc per a les
teves sortides. Les reixetes de ventilació estratègicament
col·locades garanteixen una ventilació adequada, mentre que
la construcció sòlida manté el cap segur en les condicions més
extremes de freeride.

•
•

Talles: M (52-57 cm) i L (58-61 cm).
Color: negre mat.

BHE-48

TWISTCLOSE

C AS COS

HERO

La seguretat abans que res, aqui esta el Hero. Amb 11 reixetes
d’aire, el flux d’aire es òptim. A la part del posterior porta una
llum LED i amb sistema clic-on que està integrat per reemplaçar
fàcilment les bateries i poguer mantenir als seus fills el més
segur possible.

•
•

Mida: M (51-55 cm).
Colors: vermell, blau, groc neó, negre / gris / blau, negre mat
i mat blanc.matt black star and matt white swirl.

RO B A

BOOGY
BHE-37

TWISTCLOSE

Per a cada estil tenim un boogy. Dissenys específics de nen
i nena amb protecció i ventilació òptima.

•
•

Mida: S (48-54 cm) i M (52-56)
Colors: verd camuflatge, camuflatge rosat, camuflatge
groc neó, Heart, Police, Bug, Flower, Panda, Cool I Sweet.
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ROADTECH

AERODINÀMIC I AMB
UN DISSENY MAGNÍFIC

L’aerodinàmica, la velocitat i el rendiment son assumptes del
ciclistes de carretera. Tot bé i bo, però la seva bona aparença importa
massa. Òbviament, vostè encara ha de anar conjuntat per a la seva
parada per prendre el cafè del diumenge. El mallot ROADTECH
te comprovada la seva aerodinàmica com un cotxe de carreres de
Fórmula 1. Les sortides amb els seus col.leges de ciclieme per pendre
café amb l’equipació de RoadTech, no seran iguals.

RO B A

TEIXIT FLEXIBLE AEROLITE

MÀNIGUES PREFORMADES
A LYCRA PER A UN AJUST
AERODINÀMIC PERFECTE

BANDA ELÀSTICA ANTILLISCANT
A LA PART POSTERIOR

26

REIXETA FLEXIBLE AIRDRY PER
UNA MAJOR TRANSPIRACIÓ

ROADTECH
BBW-233

El Roadtech és un dels maillots de màniga curta, alt de gamma.
Fet del material Aerolite en la part davantera i les mànigues, de pes
lleuger, i amb malla altament transpirable airdry en els costats i en
la part posterior. La banda d’adherència antilliscant evitarà que la
samarreta es pugi, i els extrems de les mànigues de lycra mantindran
un ajust aerodinàmic perfecte.

•
•
•

Banda antilliscant de silicona a la part inferior.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre / blanc, negre / taronja, negre / groc neó i negre / vermell.
Colors: black/white, black/orange, black/neon yellow and black/red.

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DE LA ROBA A LA PÀGINA 168 -171.

RO B A : M ALLOTS

COMFORTFIT

BBW-240

BBW-246

RO B A

KEIRIN
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•
•
•
•
•
•

Maillot còmode de màniga curta.
Fabricat en teixit ComfortDry.
Trams inserits de malla Airdry per a una refrigeració addicional.
Silicona antilliscant a la part inferior.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre / blanc, negre / vermell, negre / blau i negre / taronja.

•
•
•
•
•

Maillot còmode de màniga curta.
Fabricat en teixit ComfortPlus.
Banda elàstica a la part inferior.
Mides: 128, 140, 152, 164 (només vermell / negre), S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre / blanc, negre / verd, negre / groc neó, vermell / negre i blanc / negre.

OMNIUM

BBW-315

BBW-244

ROB A : M ALLOTS

GRAVITY

RO B A

•
•
•
•
•
•

Maillot per a la bici fabricat en 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.

•
•
•
•
•
•
•

Maillot de màniga curta topall de gamma especialment dissenyat per a dones.
El teixit de polièster ActivePlus amb quatre trams absorbeix i expulsa la humitat de la pell.
Trams inserits de malla Airdry per a una refrigeració addicional.
Mànigues de lycra amb pre-forma al final.
Silicona antilliscant a la part inferior.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / blanc, blau marí / blanc / magenta, negre / vermell , disseny d’ona.
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RO BA : JAQUE TE S

ALPINESHIELD

BBW-261

BBW-173

RO B A

CONTROLSHIELD

•
•
•
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•
•
•
•
•

Jaqueta impermeable d’hivern que repel·leix l’aigua per a homes, fabricat en teixit Trioxx.
Els panells estratègicament col·locats d’aquesta jaqueta fan que sigui resistent al vent
i l’aigua quan sigui necessari
Fabricat en teixit suau i calent Thermoplus que repel·leix l’aigua a l’esquena i altres zones
de transpiració.
Mànigues pre-corbades amb Lycra i plecs interiors amb forma d’anella.
Banda elàstica a la part posterior combinada amb silicona.
Panells amb forma anatòmica per un ajust còmode.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Color: negre, negre / blau, vermell / negre i groc neó / negre.

•
•
•
•
•
•
•

Lleugera jaqueta d’hivern per a dona, resistent al vent i repelent a l’aigua , fabricada en teixit Trioxx.
Panells estratègicament col·locats de teixit Trioxx, fa que aquesta jaqueta sigui resistent al vent i a
l’aigua quan sigui necessari.
Teixit Thermoplus a lésquena, suau i càlid repel·lent a l’aigua i amb altres zones de transpiració.
Mànigues pre-corbades amb Lycra amb plecs interiors amb forma d’anella.
Panell anatòmic dissenyat per a les dones per a un ajustament còmode.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: verd neó i taronja neó.

TRIGUARD

BBW-237

BBW-262

ROB A : JAQUE T E S

TRANSITION JERSEY

RO B A

•
•
•
•
•

Jersei còmode de màniga llarga fabricat en teixit DiamondSoft.
Teixit de malla a l’aixeta altament transpirable.
Banda de silicona antilliscant a la cintura.
Mides: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre i groc neó.

* Les mides de Kid només estan disponibles en negre.

•
•
•
•
•
•
•

Protegeix contra el vent i fred, és lleuger, té un gran ajust aerodinàmic i permet expulsar la
suor (20.000g / m2 / 24h).
El teixit trilite és resistent al vent i resistent a l’aigua (20.000mm / H20), amb estirament
de quatre vies per a una gran llibertat de moviment.
Teixit amb recobriment repel·lent a l’aigua a la part posterior per a alta transpirabilitat.
Panells amb forma anatòmica que s’adapten com un jersei, però protegeix com una jaqueta.
Banda elàstica a la cintura que manté el maillot al seu lloc i no es puja.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Color: negre i groc neó.
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RO BA : IMPE RME AB LE S

TRANSSHIELD

BASESHIELD

BBW-265

BBW-228

BBW-148

RO B A

STORMSHIELD
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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.

•
•
•
•
•
•

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.

POCKETSHIELD
BBW-266

•
•
•
•
•
•

Jaqueta lleugera per la pluja, plegable.
A prova de vent, impermeable i transpirable.
Esquena ventilada per a més transpiració.
La butxaca del darrere incorpora una bossa addicional:
aixi es pot plegar en un paquet petit.
Pes: només 83 gr.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

POCKETVEST
BBW-267

•
•
•
•
•
•

Jaqueta lleugera per la pluja, plegable.
A prova de vent, impermeable i transpirable.
Esquena ventilada per a més transpiració
Ès pot plegar en un paquet petit.
Pes: només 55 gr.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

RO BA : EQUIP B B B

BBB TEAM CAP

BBB TEAM BIBSHORT

BBW-301

BBW-257

BBW-305

RO B A

BBB TEAM JERSEY
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•
•
•
•
•

Mallot de màniga curta de l’equip BBB.
Fet de tela Aerolite.
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.

•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•

Culots curts de l’equip BBB topalls de gamma.
Fabricat en material de compressió Carvico Revolutional Energy.
Garanteix la compressió muscular, per l’extraordinària elasticitat del
teixit ja que redueix la tensió muscular i millora el rendiment atlètic.
Amb badana pels homes Elite 3D d’Itàlia.
Més comoditat gràcies a l’adherència antilliscant a la cama.
12 panells per ajustar-se perfectament a l’anatomia.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

POWERFIT
BIBSHORT

JUNIOR
BIBSHORT

BBW-275

BBW-219

BBW-213

BBW-221

CORSA SHORT

POWERFIT SHORT

JUNIOR SHORT

BBW-220

BBW-214

BBW-222

ELEMENT
BBW-310

RO B A

CORSA
BIBSHORT

ROB A : CULOTS CURTS

ULTRATECH
BIBSHORT

•
•
•
•
•
•
•

Culots curts de l’equip BBB topalls
de gamma.
Fabricat en material de compressió
Carvico Revolutional Energy.
Garanteix la compressió muscular,
per l’extraordinària elasticitat del teixit
ja que redueix la tensió muscular
i millora el rendiment atlètic.
Amb badana pels homes Elite
3D d’Itàlia.
Més comoditat gràcies a l’adherència
antilliscant a la cama.
12 panells per ajustar-se
perfectament a l’anatomia.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•
•
•
•
•
•
•
•

Culots curts de gamma alta, fabricats
en material Carvico Atlanta plus.
La tela esport Lycra assegura una
compressió muscular correcta.
10 panells per a un ajust perfecte.
Dissenyat amb banda elàstica suau
amb silicona
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
BBW-220: Igual que BBW-219,
però sense malla superior.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
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•

Culots curts
Fabricat amb teixit d’alt rendiment
amb un gran suport muscular.
Amb badana pels homes, amb una
construcció anatòmica 3,D amb escuma
d’alta densitat.
Banda elàstica extra confortable amb
un disseny de silicona a la cama.
10 panells per a un ajust anatòmic
perfecte.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre, negre / vermell, negre /
blau i negre / groc neó.
BBW-214: Igual que BBW-213, però
sense malla superior.
Colors: negre i negre / groc neó.

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.

RO BA : C ULOTS CURTS

PURSUIT 3/4 SHORT

OMNIUM SHORT

OMNIUM 3/4 SHORT

THERMO BIBSHORT

BBW-276

BBW-278

BBW-279

BBW-280

BBW-271

RO B A

PURSUIT SHORT
BBW-277

•
•
•

•
•
•
•
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PURSUIT BIBSHORT

Culotte curt d’estiu topall de
gamma per a dona.
Fabricat en teixit de
compressió Carvico Energy.
El teixit extraordinàriament
elàstic garanteix la compressió
muscular, redueix la fatiga
muscular i millora el
rendiment esportiu.
Badana específica italiana per
dona Elite 3D
Construcció en 14 panells per a
un ajust perfecte.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
BBW-277: Igual que BBW-276
però sense tirants.

•
•
•
•
•
•
•
•

Culotte pirata topall de gamma
dissenyat específicament per a dona.
Fabricat en teixit de compressió
Carvico Energy.
El teixit extraordinàriament elàstic
garanteix la compressió muscular,
redueix la fatiga muscular i millora el
rendiment esportiu.
Badana específica italiana per dona
Elite 3D
Banda elàstica Powerband molt
confortable al camal.
Elàstic de cintura molt suau.
Construcció en 10 panells per a un
ajust perfecte.
Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•
•
•
•
•
•

Culotte curt dissenyat
específicament per a dona.
Badana d’alt rendiment, 3D,
construïda en escuma d’alta
densitat.
Banda elàstica molt confortable
de silicona a la camal.
Elàstic de cintura molt suau.
Construcció de 10 panells per a
un ajust perfecte.
Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•
•
•
•
•
•

Culotte curt dissenyat
específicament per a dona.
Badana d’alt rendiment, 3D,
construïda en escuma d’alta
densitat.
Banda elàstica molt confortable
de silicona a la camal.
Elàstic de cintura molt suau.
Construcció de 12 panells per a
un ajust perfecte.
Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•
•
•

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.

QUADRA BIBTIGHT

QUADRA TIGHT

BBW-351

BBW-183
BBW-184

BBW-181
BBW-182

El model ColdShield és el nostre culotte d’hivern topall de gamma,
realitzat en teixit Carvico Vuelta. La licra multidireccional de gran
qualitat conté un teixit tèrmic ultrasuau a l’interior que incrementa el
poder aïllant. Un tractament contra l’aigua a l’exterior et mantindrà sec.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

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-183: Igual que el model BBW-184 Quadra Tights,
sense la badana Multi-Stretch.

•
•
•
•

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,
sense la badana Multi-Stretch.

RO B A

•
•
•

Aquest culotte d’hivern té una forma anatòmica que s’ajusta
perfectament al cos.
rivet vermell de lycra.
Tira de silicona als turmells.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

•

COLDSHIELD TIGHT

QUADRA 3/4 TIGHT

BIBTIGHT / TIGHT JUNIOR

BBW-355

BBW-190

BBW-225
BBW-226

Culotte d’hivern topall de gamma realitzat en teixit Carvico Vuelta.
La licra multidireccional de gran qualitat conté un teixit tèrmic
ultrasuau a l’interior que incrementa el poder aïllant. Un tractament
repel.lent a l’aigua a l’exterior et mantindrà sec.
Elàstic suau a la cintura.
Tira de silicona als turmells.
Talles: S, M, L, XL i XXL.

ROB A : CULOTS L L A RGS

COLDSHIELD BIBTIGHT

•
•
•

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.

•
•
•
•
•

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.
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RO BA : ROB A IN TE RIOR

•
•
•

MESHLAYER

BUW-07
BUW-08

BUW-09
BUW-10

Samarreta interior en teixit de polypropylé sense costures.
Coolskin és un teixit ultralleuger i de polypropylé, especialment
desenvolupat i fabricat per mantenir-te sec i ventilat en condicions càlides.
La reixeta d’estructura oberta permet la circulació de l’aire entre el teixit i
la pell, mentre l’efecte absorvent expulsa la humitat cap a l’exterior.
Talles: XS / S, M / L i XL / XXL.
BUW-08: Igual que l’BUW-07 però sense mànigues.

•
•
•
•
•

Samarreta interior ultralleugera.
Realitzada en teixit ultralleuger que ha estat desenvolupat i pensat
per mantenir-te fresc i sec gràcies a la seva àrea de contacte reduïda.
L’estructura oberta del teixit permet la ventilació entre el teixit i la pell
mentre l’efecte push-pull absorbeix la suor de la pell cap a l’exterior.
Talles: XS / S, M / L i XL / XXL.
BUW-10: Igual que l’BUW-09 però sense mànigues.

RO B A

•
•

COOLLAYER

38

•
•
•
•
•
•
•

INNERSHORTS PRO

INNERSHORTS

BUW-61

BUW-65

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.

•
•
•
•
•
•

Culotte interior ultralleuger i transpirable.
Realitzat en teixit de Polyester i spandex molt confortable.
Badana elàstica antibacteriana de disseny italià.
Perfecte per al commuting o una posició relaxada sobre la bicicleta.
Talles: XS / S, M / L, XL / XXL i XXXL.
Colors: negre i blanc.

FIRLAYER

BUW-11
BUW-12

BUW-20

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROB A : ROB A INT E RIO R

THERMOLAYER MAN

Samarreta int. màniga curta per a home.
Combinació de fibres de poliamida i polypropylene.
Et manté càlid i sec en esports d’exterior en dies freds d’hivern.
Zones específicament dissenyades per a un perfecte ajust al cos. Gran eficiència tèrmica.
Zones de reixeta que milloren la transpiració en zones crítiques.
Tractament d’assecat ràpid.
Talles: XS / S, M / L i XL / XXL.
BUW-11: màniga curta.
BUW-12: màniga llarga.

RO B A

THERMOLAYER WOMAN
BUW-15
BUW-16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarreta int. màniga llarga per dona.
Combinació de fibres de poliamida i polypropylene.
Et manté càlid i sec en esports d’exterior en dies freds d’hivern.
Zones específicament dissenyades per a un perfecte ajust al cos. Gran eficiència tèrmica.
Zones de reixeta que milloren la transpiració en zones crítiques.
Amb tractament d’assecat ràpid.
Talles: XS / S, M / L i XL / XXL.
BUW-15: màniga curta.
BUW-16: màniga llarga.

39

RO BA : ACCE S S ORIS

•
•

COLDSHIELD
LEGARMERS

BBW-359

BBW-358

Maniguets realitzats en teixit Carvico Volta,
ideals per a condicions de clima fred.
El teixit tèrmic incrementa el poder aïllant,
mentre el tractament exterior repel·lent a
l’aigua et mantindrà sec
Panells anatòmics pre-corbats.
Doble cinta de silicona a la zona superior.
Talles: S, M, L i XL.

•
•
•
•
•

Camals realitzades en teixit Carvico Volta,
ideals per a condicions de clima fred.
El teixit tèrmic incrementa el poder aïllant,
mentre el tractament exterior repel·lent a
l’aigua et mantindrà sec.
Panells anatòmics pre-corbats.
Doble cinta de silicona a la zona superior.
Talles: S, M, L i XL.

FULLHEAD

WINTERHEAD
WINDBLOCK

BBW-100

BBW-292

•

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.

RO B A

•
•
•

COLDSHIELD
ARMWARMERS

•

HELMETHAT

COMFORTCAP

COMFORTHEAD

RAINCAP

BBW-97

BBW-293

BBW-99

BBW-294

Mida única. Realitzat en material tèrmic.

•
•
•
•
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•

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.

•
•
•

Capell amb una perfecta absorció de la suor.
Teixida ultralleugera realitzat en 100% polyester.
Colors: negre i blanc.

•
•
•
•
•
•
•

Capell per a la bici impermeable.
Et protegeix de la pluja i dóna un
aïllament addicional en temps fred.
Transpirable, elàstic, prim i lleuger.
Construcció de 3 panells.
Retorna el teixit elàstic.
Banda folre interior suau.
Talla única.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

COMFORTARMS

COMFORTLEGS

BBW-92

BBW-91

Maniguets tèrmics realitzats en
teixit Thermo fabric.
Panells anatòmics.
Tira de silicona antilliscant.
Talles: S, M, L i XL.
Colors: negre, blanc i groc neó.

•
•
•
•
•

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

COMFORTKNEE

COMFORTNECK

BBW-93

BBW-98

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

•
•

Mocador de coll sense costures, especial per
a ciclisme realitzada en Teixit ultralleuger
realitzat en 100% polyester.
Pot emprar-se de múltiples formes.

FRE E ZON E

MÉS AGARRI A LES TEVES
SORTIDES AMB EL MODEL
FREEZONE

Perdre el control és la última cosa que vols fer quan estàs fent un
descens. Un sòlid parell de guants hauria de ser una part bàsica del teu
equipament. El model de guants Freezone t’ofereix un suport perfecte
i un sòlid grip. El palmell conté Foam amb efecte memòria que ofereix
un gran confort, i la silicona anti-lliscant et faran sujertar amb força el
teu manillar. El guant amb major adherència per la teva ruta.

ZONES DE SILICONA
ANTILLISCANT EN ELS DITS

ZONES ELÀSTIQUES PER
A UN AJUST PERFECTE

RO B A

DITS POLZE I DIT INDEX COMPATIBLES
AMB PANTALLES TÀCTILS

TEIXIT AIRMESH D’ALTA
QUALITAT I NEOPRÈ
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PUNY PRE-CORVAT AMB VELCRO
I SISTEMA WRISTLOCK

FREEZONE
BBW-52

•
•
•
•
•
•
•

Guants XC complets
Zona superior en teixit Mesh i neoprè
per a un ajust perfecte i protecció.
El palmell conté Foam amb efecte
memòria que ofereix un gran confort.
Zona de silicona antilliscant en els dits
per al millor adherència possible.
Puny pre-corvat amb sistema de
velcro WristLock
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Color: Negre

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DELS GUANTS A LA PÀGINA 168 - 171

GUAN TS D’E S TIU

HIGHCOMFORT

OMNIUM

AIRROAD

BBW-48

BBW-41

BBW-47

BBW-51

RO B A

EQUIPE

Aquest guant de gamma alta de la línea d’estiu és
ideal per al ciclista de ruta més exigent. El palmell de
cuir amb farciment d’escuma memory proporciona
un alt confort, mentre que el combinat de lycra i
malla superior ofereixen una excel·lent transpiració.
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•
•

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / negre, negre / blau, negre /
de neó groc i negre / vermell.

El guant d’estiu HighControl és ideal per al ciclista
exigent que busca ccomoditat i un pes lleuger.
El palmell Amara ofereix suport i la lycra de la
malla superior afegeix transpiració.

•
•

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre, blanc, blau i vermell.

Dissenyat específicament per acomodar la mida i la
forma de la mà de la dona. Els guants s’ajusten amb
la samarreta Omnium. D’aquesta manera vostè potdrá
completar la seva equipació de moda a la bicicleta.
El palmell de la mà amb farciment d’escuma memory
i clarino li dona suport i comoditat, mentre que la part
superior de lycra li dóna una estirada còmode.

Quan s’està muntant en condicions de clima càlid,
l’ Airroad és el seu guant. La part superior està feta
de la malla, estructurada molt oberta que controla la
ventilació addicional. El palmell està fet de material
ventilat amb PU, que ofereix un adherència segura.
Escuma de gel que ajuda contra la fatiga i li dóna una
mica de protecció.

•
•

•
•

Talles: S, M, L i XL.
Colors: negre / blanc / magenta,
negre / vermell i blau marí / rosa.

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre i blanc.

RACER

COOLDOWN

KIDS

BBW-42

BBW-44

BBW-49

BBW-45

GUAN TS D’E S T IU

CLASSIC

RO B A

Guant com una roca sòlida per als ciclistes que
només necessiten un guant adequat. Això és tot.
Malla Spandex en la part superior per proporcionar
ventilació, i en el palmell Clarino amb Airmesh que
proporciona suport.

•
•

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: Negre, blau i vermell.

El millor guant per a condicions de clima càlid, per als
corredors que no els agrada el tancament de velcro.
Paraules clau per al corredor: lleuger, transpirable i
còmode. Això ho resumeix tot. Amb palma Amara
i escuma de gel per al confort , la malla addicional
inserida ofereix una màxima ventilació.

Les altes temperatures són el millor amic del
Cooldonw. Un guant d’estiu còmode amb un
sistema de tancament de velcro. L’estructura
de malla de trama oberta a la part superior
proporciona ventilació, mentre que el palmell
Serino amb farcit de gel afegeix comoditat.

•
•

•
•

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / blanc, negre / blau,
negre / vermell i negre / groc neó.

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre, negre / blanc, negre / blau,
negre / neó groc i negre / vermell.

Específicament dissenyat per a les mans dels nens petits.
La Lycra a la part superior proporciona transpiració, mentre
que el palmell Amara amb encoixinat d’escuma addicional
ofereix comoditat i protecció.

•
•

Talles: 128 (S), 140 (M), 152 (L) i 160 (XL).
Colors: negre, blau i vermell.
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GUAN TS D’E S TIU

LITEZONE

BBW-50

BBW-46

46

RO B A

AIRZONE

Quan pels camins comença a fer calor, l’ Airzone és el seu guant de muntanya.
Aquest guant XC complet té una part de malla d’estructura oberta per a la
ventilació i un palmell ventilat amb PU que ofereix una adherència segura.
Farciment de gel ajuda contra la fatiga i protegeix les mans contra els accidents.
El polze i l’índex estan protegits amb Clarino.

Aquest és el guant perfecte per als ciclistes de XC i Marathon que busquen un control
òptim i sentir en els seus manillars. Una palmell d’una sola capa perforada li dóna al
ciclista una excel·lent resposta de control i ventilació. La protecció està a càrrec del
Clarino en el polze i l’índex. La malla d’ estructura oberta a la part superior ofereix la
màxima transpiració. Per prendre el control del seu sortida!

•
•

•
•

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre i blanc.

Talles: S, M, L, XL i XXL.
Color: negre / gris, negre / blanc, negre / taronja / vermell i negre / verd / blau.

AQUASHIELD

COLDSHIELD

NEOSHIELD

BWG-28

BWG-29

BWG-22

BWG-26

GUAN TS D’HIVE RN

SUBZERO

RO B A

Quan arriben les temperatures àrtiques, el Subzero és
la solució per als dits congelats. Aquest guant de tres
dits tècnics, és el nostre guant d’hivern. Gràcies a al
disseny dividit ofereix les mateixes avangtages que un
guant convencional. La membrana Eurotex frena l’aire
fred i l’aigua, i els micropunts permeten que la humitat
s’escapi, mantenint les mans en seques des de dins.
La tela Trioxx a la part superior fa que sigui resistent
al vent. Aquesta és la solució per a totes les sortides
a l’hivern.

•

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

El Aquashield és el nostre guant lleuger que està
dissenyat per a protegir les mans en totes les
condicions d’hivern. Gràcies a la construcció de 3
capes térmiques, el Aquashield manté fora l’aire
fred i l’aigua, mentre que micropunts a la membrana
permeten que la humitat s’escapi, mantenint les
seves mans calentes i seques. Farcit d’escuma i
amb estampats de silicona al palmell proporciona
adherència i comoditat.

•
•

Aquest guant tècnic per a condicions climàtiques
d’hivern és una versió lleugera del guant Aquashield.
Ofereix una mica menys de protecció contra el fred i
l’aigua, però amb menys material també. Es tracta
d’un guant per a les persones que no els agrada viatjar
amb guants tant voluminosos, protegeixen contra el
vent per el material Softshell i amb folre polar calent.

•

Quan està plovent fora i encara vol sortir a fer una
passejada, el Neoshield va molt bé per fer la seva
sortida. Aquest guant de neoprè resistent a l’aigua és
l’arma contra totes les condicions d’aigua freda. Manté
les mans seques i amb una temperatura agradable.

•

Talles: XS-S, M-L, XL-XXL, XXXL.

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

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre i negre / groc neó.

47

GUA NTS D’HIVE RN

CONTROLZONE

RACESHIELD
WINDBLOCKER

BWG-21

RACESHIELD
BWG-11

48

RO B A

BWG-11W

El model Controlzone és la millor elecció per a condicions d’hivern
seques. És un guant flexible i és extremadament durador, tot i ser fi.
No et deixis enganyar pel seu tacte lleuger. La membrana tallavents
i transpirable manté les teves mans confortables i càlides. I el coixinet
de gel al palmell proporciona un confort extra per a la teva ruta.

El model Raceshield disposa de 2 versions, amb o sense membrana
windblocker. La versió amb aquesta membrana és lleugerament més
duradora que el seu germà petit, però proporciona una mica més de
confort a causa del teixit tallavents Trioxx. Com també és repel·lent a
l’aigua estaràs protegit contra qualsevol xàfec inesperat.

Aquest model és el teu millor aliat per a les rutes de primavera i tardor.
És el guant més lleuger de la gamma, però el teixit tèrmic proporciona
la comoditat justa per a condicions mitjanament fredes. Disponible en
color negre o groc neó. També és perfecte per anar a la feina en el cas
que utilitzis la bici.

•

•

•

Talles: 128-140, 140-152, XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

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

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

FIR BEANIE

BSO-15

BBW-295

Tecnologia que manté els peus i turmells
calents i confortables a causa del benefici
en metabolisme i micro circulació. Nano
partícules de pols ceràmica, incorporat
en el teixit dels mitjons, reflecteixen els
rajos infrarojos (FIR) emesos pel cos. Això
facilita el metabolisme i incrementa el
flux sanguini cap als peus.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitjons anatòmics de genoll amb tecnologia Far InfraRed per a condicions de temps fred.
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.
Alçada: 320 mm.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Color: negre.

•
•
•

TE IXIT FAR INF R A RE D

ERGOKNEE

Barret realitzat en teixit Far InfraRed (FIR) específic per a clima fred.
Disseny anatòmic, que s’ajusta perfectament per sota del casc.
Talla única.

RO B A

•
•
•
•

FIR COMBISHIELD

INNERSHIELD

BSO-14

BBW-296

BWG-27

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.
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.
Alçada: 130 mm.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Color: negre.

•
•
•

Conjunt de guants i barret sota casc realitzat en teixit
amb tecnologia Far InfraRed (FIR) per a clima fred.
Ideal per dur-lo com guant interior i / o sota el casc
en dies de fred extrem.
Talla única.

•
•
•
•

Guants interiors lleugers amb tecnologia d’infraroig per al climes freds.
La construccio sense costures.
Ideal per portar sota un guant exterior en els dies de més fred.
Talla única.
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•
•
•
•

ERGOPLUS

R AIN FLE X

LLUITA CONTRA
EL MAL TEMPS
AMB ESTIL

Quan plou torrencialment, però tot i així surts a muntar, necessites
la protecció adequada. Els peus humits és el pitjor, ja que el fred es
transforma en un malson. Però si portes uns cobre sabates massa
grosses a més de no lluir bé, pots sobreescalfar els peus. El model
RainFlex et dóna una solució perfecta. La lycra està coberta amb
goma de Poliuretà, el que proporciona a aquest cobre sabates una
capa fina, elàstica i resistent a l’aigua. La pluja romandrà fora,
mentre els teus peus estaran calents.

LOGO REFLECTOR PER
A UNA VISIBILITAT EXTRA
LA BANDA ELÀSTICA DE 40 MM PREVÉ
L’ENTRADA D’AIGUA PER LA PART SUPERIOR

RO B A

COSTURES COBERTES
RESISTENTS A L’AIGUA
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LYCRA COBERTA AMB POLIURETÀ (PU) QUE PROPORCIONA
UN MAJOR NIVELL DE RESISTÈNCIA A L’AIGUA

RAINFLEX
BWS-19

Estàs buscant la millor protecció contra l’aigua per
als teus peus ?. Tenim la resposta, el model Rainflex.
Aquest model és extremadament flexible i lleuger,
i et protegeix del vent i l’aigua gràcies a la seva
capa exterior de poliuretà. Totes les costures estan
segellades, prevenint l’entrada d’aigua.

•
•
•
•

La banda elàstica i aerodinàmica prevé l’entrada
d’aigua per la part superior.
Té reforços de kevlar a la sola i també a la punta.
Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
Colors: negre i groc neó.

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DELS COBRE SABATES A LA PÀGINA 168-171

CO B RE SAB ATE S

ULTRAWEAR

HARDWEAR

HEAVYDUTY OSS

BWS-16B

BWS-12

BWS-04

BWS-02B

RO B A

ARCTIC DUTY OSS

El cobre sabates més resistent de la gama, aquest
model protegeix els teus peus a l’hivern més dur.
El disseny en 3D proporciona un ajustament perfecte,
i el neoprè Sharkskin de 4.2 mm utilitzat a l’exterior,
manté l’aigua a l’exterior. L’interior és cobert amb una
capa de niló de 4.5 mm amb tractament hidrofòbic
i elàstic, combinant una protecció màxima amb un
ajust perfecte. Tant la punta com el taló estan reforçats
amb goma per protegir mentre caminem. Perfecte per
a fanàtics del mtb.
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•

Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

Lleugerament menys pesat comparat amb el
model ArticDuty, però amb les mateixes
característiques per a clima humit i fred. Reforços
de Kevlar forts i duradors en el taló i la puntera.
Costures enganxades, teixit Neoskin a la zona
superior de 3 mm. També amb detalls reflectants
per major seguretat.

•

Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

El model Hardwear té les mateixes característiques
que el model UltraWear, però amb un disseny
lleugerament diferent i sense la tira de velcro a
la sola. Aquest model s’ajusta com un mitjó i ès
resistent a l’aigua. Aquest és el millor model de
gamma mitjana per a clima fred i humit.

•

Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

El millor cobre sabates de la gamma disponible per
a clima fred. El neoprè de 3 mm multiflexible amb
reforços de Nylon, manté els peus secs i confortables.
I també estaràs segur gràcies als reforços reflectants
3M entre sola i cremallera.

•
•

Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
Colors: negre i groc neó.

SPEEDFLEX

TOESHIELD

LIGHTFLEX

BWS-03

BWS-14

BWS-18

BWS-10

COB RE SAB ATE S

WATERFLEX

B I KRO
E W
BA
EAR

Quan busques la millor protecció en condicions
mitjanament humides, el model Waterflex és la
millor elecció. L’avançat material WaterFlex de 2
mm amb capa exterior de Poliuretà i interior de
MicroFleece ofereix el màxim nivell de resistència
a l’aigua, flexibilitat i duració.

•
•

Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
Colors: negre i groc neó.

Si estàs buscant una versió més robusta del model
Waterflex, el Speedflex hauria de ser la teva millor
elecció. Ofereix la mateixa protecció en pluja, però
amb major reforç de Kevlar.

•

Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

Quan les temperatures tendeixen a baixar, però
està encara sec, un protector de puntera és una
millor alternativa que un cobre sabates robust.
El model Toeshield està realitzat en material
Trioxx resistent a l’aigua, ultralleuger i resistent
al vent. La puntera està reforçada amb una
protecció extra de goma.

•
•

Un cobrebotes fi de lycra lleuger i flexible per cobrir
la teva sabatilla a l’estiu. Protecció per al teu calçat
i aerodinàmic per contrarrellotge.

•
•

Talla única: vàlid per a sabatilles entre el
41/42, 43/44 i 45/46.
Colors: negre, blanc i Equip negre / blau.

Sola compatible amb cales.
Talles: 37-42 i 43-48.
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MITJON S

ERGOFEET

TECHNOFEET

BSO-07

BSO-04

BSO-05

RO B A

HIGHFEET

•
•
•
•
•
•
•

Mitjons amb teixit Coolmax d’assecat ràpid i bona termo-regulació.
Part central elàstica per a un ajust perfecte al voltant del peu.
El teixit d’estructura oberta li dóna més transpiració.
Zona del puny reforçada.
Alçada: 150 mm.
Talles: 35-38, 39-43 i 44-47.
Colors: negre, blanc, groc neó i rosa neó.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DELS MITJONS A LA PÀGINA 168-171

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.
Alçada: 100 mm.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: negre, negre/verd, blanc/groc neó i blanc.

•
•
•
•
•
•
•

Mitjons de ciclisme d’alta tecnologia amb fibres Coolmax per a
l’assecat ràpid i per regular la temperatura de la part superior.
Part central elàstica per a un ajust perfecte al voltant dels peus.
Teixit l’estructura oberta per a una major transpirabilitat.
Zona del puny reforçada.
Alçada: 100 mm.
Talles: 35-38, 39-43 i 44-47.
Colors: negre, blanc / vermell, blanc / blau, blanc / groc neó i blanc..

MERINOFEET

BSO-11

BSO-12

COMBIFEET

merino

BSO-06

MITJON S

THERMOFEET

RO B A

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitjons de ciclisme d’alta tecnologia per a les baixes temperatures.
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.
Alçada: 120 mm.
Mides: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: negre, negre/groc neó, negre/vermell i negre/blau.

•
•
•
•
•
•
•

Mitjons d’hivern de llana merina per clima fred.
La llana merina proporciona més calor i confort, fins i tot en
clima humit.
Excel·lent ràtio de calidesa-pes.
Teixit natural resistent a l’olor.
Part central elàstica per a un ajust perfecte al voltant del peu.
Alçada: 150 mm.
Talles: 35-38, 39-43 i 44-47.

•
•
•
•
•
•

Conjunt de dos mitjons de ciclisme d’alta tecnologia.
Part central elàstica per a un ajust perfecte al voltant dels peus.
Teixit l’estructura oberta per a una major transpirabilitat.
Zona del puny reforçada.
alçada 100 mm.
Talles: 35-38, 39-43 i 44-47.
Colors: blanc i negre.
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ACCESSORIS
En BBB Cycling desenvolupem una àmplia varietat d’accessoris per a la teva bicicleta.
Des suports per a mòbil, llums, bidons, portabidons o minimanxes. Ho tenim tot i et
proporcionem els millors articles disponibles. Som especialistes en llums, eines, mini
manxes i manxes de peu. Hem guanyat diversos premis amb productes d’aquestes
categories en revistes d’una gran varietat de països. Si busques la llum més brillant
o el millor parafangs, BBB Cycling té el millor accessori per a tu.

B LUE B OARD

GRAN QUANTITAT
DE DADES EN UN
ESPAI REDUÏT

Mantenir el seguiment de les teves dades és el que més ens importa a la majoria.
Perquè sent honestos, volem proves de quan vam batre un rècord o aconseguim major
altura. La majoria dels ciclecomputadors moderns tendeixen a ser cada vegada més
grans, però aquest no és el cas del nostre ciclecomputador BlueBoard. Model nou, però
amb tota l’experiència que hem asolit. És únicament un ciceocomputador, fins que el
connectem a un telèfon intel·ligent. Des d’aquest moment, gaudiràs completament de
tota la funcionalitat GPS, notificacions, fàcil càrrega de dades i més, directe al davant
de tu. El BlueBoard és el ciclecomputador que ho fa tot, però en un espai reduït.

ACC E S S O R I S

DESCÀRREGA FÀCIL EN STRAVA

RETROIL.LUMINACIÓ DE
MANERA AUTOMÀTICA

CONNEXIÓ SENSE FIL AL TEU SMARTPHONE
VIA BLUETOOTH PER UTILITZAR COM UN
MIRALL I TENIR LA FUCIONALITAT GPS.
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INTERFACE DE 3 BOTONS

* BCP-61 DB inclosa amb el BlueBoard BCP-45W.

BLUEBOARD
BCP-41W

BLUEBOARD
BCP-45W

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclecumpatador amb Wireless ANT + ™ i connexió
Bluetooth ® Smart amb el App BBB Bikeboard.
Es pot fer servir com a pantalla remota o
simplement com un ciclecomputador.
Compatible amb els sensors ANT + ™ de
velocitat / cadència / ritme cardíac.
Utilitza el sensor Bluetooth ® com a pont
amb el App Bikeboard.
36 funcions en mode individual.
Abraçadora fàcil per manillar o potència.
Interfície de 3 botons.
Retroil·luminació amb manera automàtica.
Bateria: 1 x CR2032
Mida: 42.3 x 61.5 x 17.8 mm (BxHxD)
Pes: 32 grams.

Amb més funcionalitats quan és connecta amb
el App Bikeboard.
• GPS
• Notificacions
• Càrrega fàcil a Strava
COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DELS CICLECOMPUTADORS A LA PÀGINA 172

CICL E COMPUTAD ORE S

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.

ACC E S S O R I S

•

Tot el millor del model Dashboard,
però en una mida més petit. Aquest
ciclocomputador funciona amb una
interfície d’un únic botó, el quin ho fa
molt fàcil d’utilitzar. A més el model
Nanoboard està basat en el Dashboard
per la seva gran pantalla, la qual és
adaptada a la petita grandària de
l’Nanoboard, la regulació de la brida i la
similar construcció. La seva durabilitat
no l’hauràs vist antes.Gracias a una
protecció exterior en goma TPU, l’interior
del ciclocomputador està protegit
contra els elements. Totes les funcions
tradicionals hi són, incloent una funció
de consum de calories, la qual calcula
quantes calories estàs consumint durant
la teva exercici. També conté les dades
de totes les activitats.

60

•
COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS
COMPLERTES DELS CICLECOMPUTADORS
A LA PÀGINA 172.

DASHBOARD

DASHBOARD

DASHBOARD

DASHBOARD

BCP-05

BCP-06

BCP-15W

BCP-16W

7 funcions

•

10 funcions

•

10 funcions

•

12 funcions

NANOBOARD

NANOBOARD

NANOBOARD

NANOBOARD

BCP-25

BCP-26

BCP-35W

BCP-36W

7 funcions

•

12 funcions

•

11 funcions

•

14 funcions

•
•
•

DIGICADENCE ANT+

BLUECOMBO +

SMARTSPEED

SMARTCADENCE

BCP-55

BCP-56

BCP-61DB

BCP-65

BCP-66

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.

•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

•
•
•

*CadenceMagnet also available
separate (BCP-69).

•
•
•
•
•

Sensor de cadència de doble
banda, fàcil d’instal·lar, sense
cables ni imant.
Compatible amb tots els
dispositius Bluetooth ® 4.0
Smart Ready i ANT +
No necessita instal·lació o
alineament, simplement
instal·la-ho i surt a rodar.
El sensor es pot col·locar tant
a la boixa de la roda davantera
com del darrere.
La llum LED indica l’estat.

BLUEPULSE +

ERGOMOUNT

CAMERAMOUNT

RAILMOUNT

ERGOMOUNT

BCP-62DB

BCP-88

BCP-89

BCP-90

BCP-95

Sensor de ritme cardíac
Bluetooth® 4.0.
Compatible amb tots els
dispositius habilitats per
Bluetooth ®. 4.0.
Cinta elàstica i rentable 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.

•
•
•
•
•

ACC E S S O R I S

*SmartMagnet also available separate
(BCP-68).

Sensor de velocitat de doble banda,
fàcil d’instal·lar, sense cables ni imant.
Compatible amb tots els dispositius
Bluetooth ® 4.0 Smart Ready i ANT +
No necessita instal·lació o alineament,
simplement instal·la-ho i surt a rodar.
El sensor es pot col·locar tant a la boixa
de la roda davantera com del darrere.
La llum LED indica l’estat.

CICLE COMPUTA D O RE S

•

DIGISPEED ANT+

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.

61

S UP O RT D E TE LÈ FON

PATRON I5

PATRON I4

PATRON GS4

BSM-03

BSM-01

BSM-02

BSM-06

ACC E S S O R I S

PATRON I6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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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.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

BSM-11S
BSM-11M
BSM-11L

BSM-41

BSM-21M
BSM-21L
BSM-21XL

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Transforma la teva pròpia carcassa de smarthphone en el
teu suport de smartphone per a bici.
Adhesiu 3M ™ VHB fàcil d’instal·lar.
Esculli la carcassa que millor s’adapti. L’adhesiu s’adhereix a
la majoria de les superfícies, ja siguin dures o no poroses.
Inclou drap de neteja i paper de vidre per preparar per a una
adherència més duradora.
Angle de visió ajustable per a una òptima visió o filmació.
Es pot muntar a la potència o al manillar amb el BSM-91
PhoneFix inclòs.
Es pot muntar en l’aranya de direcció amb el SpacerFix
BSM-92 inclòs.
Color: negre.
Carcassa no inclosa.

•
•
•
•
•
•

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 la talla M i en la talla L per als
portar efectiu, targetes i ID.
Dimensions interiors: 85 x 145 mm (M), 107 x 173 mm
(L) o 269 x 202 mm (XL).
Dimensions exteriors 98 x 166 mm (M), 131 x 185 mm
(L) o 293 x 214mm (XL).

ENERGYPACK

PHONEFIX

SPACERFIX

TOPFIX

FRONTFIX

BSM-81

BSM-91

BSM-92

BSM-93

BSM-94

Carregador amb endoll d’alimentació inclòs.
Compatible amb els fars Scope BLS-69.
Pot ser utlitzat per a dispositius carregats per
USB, com un telèfon o llums. Sortida USB.
Bateria de ions de liti Panasonic (3200mAh, 7.2V)
Equipada amb un indicador de potència de 5 nivells.
Pot ser instal·lada en múltiples posicions amb la
cinta de velcro. La terminació en goma prevé de
les ratllades a la teva bicicleta.
El sistema està protegit contra curt-circuits,
sobrecàrrega o descàrrega total.
Carregador amb endoll inclòs.
Pes: 200 grams.
Mesures: 105x55x32mm.

•
•
•
•
•
•
•

Suport de muntatge per a les carcasses de
telèfon Patron i Guardian.
És vàlida per a diàmetres de fins a 38 mm.
Es pot muntar sobre la potència o el
manillar depenent de la preferència de
l’usuari.
Fibra de vidre reforçat amb niló, que
aporta més rigidesa i durabilitat.
Angle ajustable per a una òptima visió o
filmació.
Clau allen inclosa.
Pes: 36 grams.

•
•
•
•
•
•
•

Suport de muntatge per a les carcasses
de telèfon Patron i Guardian.
Disseny elegant i simple del suport de
muntatge.
Vàlid per a tubs de direcció de 1.1 / 8
per sota de la tapa de direcció.
De Nylon reforçat per a una major
rigidesa i durabilitat.
Angle ajustable vàlid per BHS-24
Highrise, BHS-25 Highrise OS i
potències molt curtes.
Llaven Allen inclosa.
Pes: 15 grams.

•
•
•
•
•
•
•

Suport per a Smartphone ajustable
Molt Lleuger, en alumini 6061 T6 CNC
mecanitzat.
Vàlid para los Protectors de Telèfon
Patró i Guardian.
Inserit de soporte de Nylon per evitar
el desgast al Smartphone.
És Pot Muntar com una tapa.
Angle de visió ajustable per a una
òptima visió o filmació.
Pes: 56 grams.
Colors: negre mat.

•
•
•
•
•
•
•

Suport per a Smartphone ajustable
molt lleuger, en alumini 6061 T6 CNC
mecanitzat.
Vàlid per als protectors de telèfon
Patron i Guardian.
Inserit de suport de Nylon per evitar
el desgast en el Smartphone.
Fàcil d’utilitzar gràcies al mecanisme
de fixació compatible amb manillars
de carretera d’25,4 / 31,8 mm.
Es pot col·locar de diverses formes
per ajustar la longitud i l’altura.
Pes: 40 grams.
Colors: negre mat.
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•
•
•

SMARTSLEEVE

ACC E S S O R I S

•
•
•
•

WARDEN

S UPORT D E TE L È FO N

•
•
•
•
•
•

GUARDIAN

S COUTCOMB O

UN PER A TOTS,
TOTS PER UN

INDICADOR DE BATERIA

ACC E S S O R I S

LED DE 200 LUMEN
XPG CREU I USB

El trànsit en una ciutat en la foscor requereix una gran visibilitat per
a qualsevol ciclista. El nou model ScoutCombo et proporciona això
combinant 2 llums brillants en un mateix paquet.El feix de llum brilla prou
davant de tu. I el LED extra brillant COB a la part del darrere et farà visible
per la part trasera. La mida compacta del model ScoutCombo et permetrà
instal·lar-lo en el casc. D’aquesta manera et faràs visible en qualsevol
direcció. El ScoutCombo et cuida l’esquena; un per a tot, tot per un.

4 MODES: LLUM CURTA,
LLUM STANDARD,
LLUM LLARGA I FLASH.
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USB RECARREGABLE

SCOUTCOMBO
BLS-116

El model ScoutCombo té una llum posterior interna i és ideal com a llum per
al casc. Amb 4 modes 1 a la davantera i 3 en la posterior, aquesta llum és tan
versàtil com sembla. Molt recomanable per al seu ús en ciutat o trekking.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de 200 Lumen XPG CREU i 10 lumen enrere.
Indicador de bateria.
Resistent a l’aigua.
Carcassa d’alumini.
4 modes davanters: llum curta, llum standard, llum llarga i flash.
3 modes combo: flash / flash, steady / flash i steady / steady.
Bateria interna de polímer de liti (1000mAh, 3.7V).
Pes: 100 grams (brida inclosa).
Mesures: 31 x 32 x 86

SCOUT
BLS-115

El model Scout, és el company ideal per a la teva bici de trekking o
ciutat. Aquesta llum davantera compacta i lleugera amb un gran feix
de llum, té 4 modes i pot ser utilitzat tant al manillar com en el casc.

•
•
•
•
•
•
•
•

LED de 200 lumen XPG CREU.
Indicador de bateria.
Resistent a l’aigua.
Carcassa d’alumini.
4 modes: llum curta, llum standard, llum llarga i flash.
Bateria interna de polímer de liti (1000mAh, 3.7V)
Pes: 100 grams (abarazadera inclosa)
Mesures: 31 x 32 x 86

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DE LES LLUMS A LA PÀGINA 173 -175

LLUMS

SCOPE 1500

SWAT

BLS-69

BLS-105K

ACC E S S O R I S

El model Scope 1500 és la llum que utilitzem
quan realitzem sortides nocturnes en MTB.
Aquest model ha estat desenvolupat per ser
utilitzat en un casc, gràcies al seu disseny
compacte i lleuger. És el focus més potent de la
gama, alimentat per una bateria externa.

•
•
•
•
•

LED de 1500 lúmens XML CREU.
Indicador de bateria.
Carcassa d’alumini.
4 modes: super beam, llum llarga, llum standard
i llum curta.
Bateria externa de ions de liti Panasonic
(3200mAh, 7.2V) (BLS-97).
Carregador amb endoll inclòs (1.5A, 8.4V)
Pes del focus: 110 grams, bateria: 145 grams.
Mesures: 44 x 34 x 52 mm, bateria: 86 x 46 x 27 nn,
Color: negre.

¡Commuters, no busqueu més !. El model Swat
està específicament desenvolupat per a tu. Només
una manera, encès o apagat, lleuger i a prova de
bales. Gràcies al seu exclusiu patró de llum, no
deslumbrarás al trànsit. La bateria interna és
recarregable mitjançant USB i dura almenys 3 hores.
Es pot instal·lar al manillar i es pot treure fàcilment
del suport quan la bici estigui aparcada.

SNIPER 1200

SWATCOMBO

BLS-110

BLS-106

Llum de gamma alta amb una potent llum per
instal·lar al manillar. La bateria interna fa d’aquesta
llum compacta i fàcil d’instal·lar tant en manillars de
carretera com de muntanya. La qualitat i brillantor de
la llum fan del model Sniper ideal per utilitzar-lo en
condicions de molt poca llum. El control remot inclòs
també selecciona entre les diferents maneres mentre
tenim les dues mans al manillar.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de 1200 lumens, 2x XML-U2 CREU.
Indicador de bateria.
4 modes: Super beam, llum llarga, llum standard
i llum curta.
Doble bateria interna de ions de liti Samsung
(2 x 18650, 2600mAh, 7.4V).
Control remot inclòs, longitud del Calbe 350 mm.
Carregador inclòs USB (BLS-92).
Cable Micro-USB inclòs.
Pes: 210 grams.
Mesures de la llum: 115 x 43 x 30 mm.
Color: negre / or.

El millor combopack per commuters. Basat en
la simplicitat i solidesa del model Swat i Sentry.
Especialment desenvolupat per al commuting diari.
Les dues llums són recarregables mitjançant USB i
donen alta visibilitat.

BEST
ON TEST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Potent LED XPG CREU de 120 lúmens.
Interruptor engomat resistent a l’aigua.
Llum davantera anti-enlluernament per al trànsit.
Carcassa d’alumini.
1 maneres: llum llarga.
Les bateries (1500mAh 3.7V) poden ser carregades
/ descarregades més de 300 vegades sense que
afecti el seu rendiment.
Recarregable USB
Pes: 115 grams.
Mesures: 82x33x27 mm.
Colors: negre / blau i gris / negre.

Conjunt de fars que inclou davanter blanc Swat
(BLS-105K) i posterior Sentry (BLS-86).
Color: negre.

STRIKE 300

BLS-74

BLS-71

El model Strike 760 produeix una potent llum la qual
està dissenyada per a ús tant de carretera i mtb. Es
pot instal·lar tant al nucli com al manillar. Utilitza una
bateria interna.

•
•
•
•

STRIKE 500

STRIKE COMBO

BLS-72

BLS-73

El potent feix de llum del model Strike 500 brilla prou
per veure tant al front com als laterals de la carretera,
el que el fa ideal per competir quan les carreteres no
estan il·luminades. Es pot instal·lar al manillar
i utilitza una bateria interna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potent focus de 500 Lumen XML CREU LED.
Interruptor engomat resistent a l’aigua.
5 modes: llum baixa, llum curta, llum llarga,
llum súper potent, i llum flash intermitent.
Bateria interna recarregable i intercanviable
EnergyBar (BLS-93).
La bateria Samsung d’alta qualitat (2600mAh 3.7V).
Cable Mini-USB inclòs
Pes: 127 grams. (Inclosa brida)
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Color: negre.

•
•
•

El model Strike 300 és la millor opció per a bici de
carretera, ciutat o trekking, quan el trajecte no està
prou il·luminat. La bateria té més durada que el model
Strike 500 i està més focalitzada en donar a llum
justa al camí que tens per davant. Utilitza una bateria
interna, i es pot instal·lar al manillar.

L’elecció per als ciclistes que volen veure i ser vistos.
Ideal per a ús en bicicletes de carretera quan els
ciclistes van per carreteres fosques o amb poca llum.
El Strike 300 té un LED XPG CREU el qual produeix
un feix de llum concentrat, i el pilot Signal utilitza un
LED COB vermell de gran visibilitat.

•
•
•
•
•
•

•
•

Potent focus de 300 Lumen XML CREU LED.
Indicador de bateria.
5 modes: llum baixa, llum curta, llum llarga,
llum súper potent, i llum flash intermitent.
Bateria interna recarregable i intercanviable
EnergyBar (BLS-93).
La bateria Samsung d’alta qualitat (2600mAh 3.7V).
Cable Mini-USB inclòs.
Pes: 127 grams. (Inclosa brida)
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Color: negre.

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•

Súper potent focus de 760 Lumen XML CREU LED.
Interruptor engomat resistent a l’aigua.
5 modes: llum baixa, llum curta, llum llarga,
llum súper potent, i llum flash intermitent.
Bateria interna recarregable i intercanviable
EnergyBar (BLS-93).
La bateria Samsung d’alta qualitat (2600mAh 3.7V).
Cable Mini-USB inclosa
Pes: 127 grams. (Inclosa brida)
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Color: negre.

LLUMS

STRIKE 760

Set complet que inclou far davanter Strike 300
(BLS-71) i pilot del darrere Signal (BLS-82).
Color: negre.
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LLUMS

SENTRY

SPARK

SPARK

SPARK COMBO

BLS-86

BLS-46

BLS-47

BLS-48

ACC E S S O R I S

Quan la visibilitat lateral és la teva preocupació
principal, el model Sentry és el teu aliat. És el
model més brillant, lleuger i fàcil d’instal·lar de
la nostra gamma. LED recarregable mitjançant
USB i brillant feix de llum. Desenvolupat per
utilitzar en tot tipus de bicicletes, també les
que tenen tiges aerodinàmiques. El Sentry
es munta directament sobre la tija, sense
necessitat d’una brida.

COB (xips On Board) xarxa LED.
Visibilitat lateral.
Per tiges clàssiques i Aero.
Indicador de bateria:
3 modes: llum llarga, llum curta i llum flaix.
Bateria interna de polímers de liti (550mAh, 3.7V).
Cable micro-USB inclòs.
Dimensions: 70 x 37 x 26 mm.
Color: negre.

Compacte i lleuger pilot davanter o posterior que es fixa en cada
bici amb una cinta de silicona. El model Spark és ideal per utilitzarlo en ciutat o carretera quan has de ser visible per al trànsit

•
•
•
•
•
•
•
•

3 LEDs blancs.
Indicador de bateria.
4 modes: llum curta, llum llarga, llum estroboscòpica i flash.
La bateria de Lithium interna (280 mAH 3.7 V).
Cable Mini-USB inclòs.
Pes: 25 grams.
Mesures: 56 x 31 x 16 mm.
Color: negre.

SIGNAL

SIGNAL

SIGNAL COMBO

BLS-81

BLS-82

BLS-83

Necessites una gran quantitat de llum en una
direcció ?. El model Signal és ideal, ja que té
una brillant llum en una carcassa ultralleugera
fàcil d’instal·lar. Disponible amb llum blanca
o vermella. Pot ser utilitzat en tot tipus de
bicicletes i en qualsevol condició. Es recarrega
mitjançant USB i es col·loca mitjançant una
tira de silicona en posició vertical o horitzontal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilitza una llum LED ultra-brillant blanca COB LED.
Indicador de càrrega de bateria a la part superior.
4 maneres: llum curta, llum llarga, llum standard
i flash intermitent.
Bateria d’alta qualitat de polímers de liti, (300 mAh 3.7V).
Cable Micro-USB inclòs.
Pes: 30 grams.
Mesures: 70x24x16mm.
Color: negre.

Aquesta combinació del BLS-46 i BLS-47 et
proporciona més seguretat amb poca llum.
Els llums del SparkCombo contenen 3 LEDs
cadascuna i es munten amb una brida de
silicona. Recarregable per USB

•
•

El set complet inclou llum davantera BLS-46
blanca i pilot darrere vermell BLS-47.
Colors: negre i blanc.

Pack de 2 llums Signal davant i del darrere que produeixen una quantitat extrema
de llum. Recarregable USB i alta visibilitat gràcies al led “xip on board”. Instal·lació
mitjançant tira de silicona en posició vertical o horitzontal.

•
•

Set de llums que inclou el mini pilot davanter Signal (BLS-81) i el mini pilot del
darrere Signal (BLS-82).
Color: negre.

ECOCOMBO

SQUAREBEAM

SQUARECOMBO

BLS-75

BLS-76

BLS-101K

BLS-102K

Compacta i lleugera llum davantera específicament
desenvolupada com a llum per ciutat. Utilitza 3
piles tipus AAA. S’instal·la al manillar amb una
cinta de silicona

El set perfecte per a l’ús diari al centre de
la ciutat. Les dues llums funcionen amb
bateries tipus “AAA”, 3 per al EcoBeam i 2
per al RearLaser

•

•
•

Conjunt de fars que inclou davanter
blanc EcoBeam (BLS-75) i darrere vermell
RearLaser (BLS-78).
Color: negre.

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilitza una brillant llum de Led de 1Watt.
Llum davantera anti-enlluernament per al trànsit.
Indicador de bateria.
2 maneres: llum llarga i llum standard.
Utilitza 4 piles “AAA” (incloses).
Pes: 88 grams.
Mesures: 90x50x53 mm.
Color: negre.Color: black.

El set perfecte per utilitzar pels carrers
de la ciutat. Desenvolupat per utilitzar
en una bicicleta de ciutat o trekking,
amb abraçadores fixes.

•
•

Conjunt de fars que inclou davanter
blanc SquareBeam (BLS-101K)
i posterior RearLaser (BLS-78).
Color: negre.

HIGHLASER

FRONTLASER

REARLASER

COMBILASER

BLS-80

BLS-77

BLS-78

BLS-79

Pilot del darrere compacte, un LED súper brillant
de 0,5 watts i 2 LED normals. Funciona amb 2
piles tipus “AAA”. Per utilitzar en bicicletes de
ciutat i trekking en condicions de poca llum.

Desenvolupat per utilitzar en una bicicleta de ciutat o trekking per
utilitzar pels carrers de la ciutat. Utilitza 2 bateria tipus “AAA”. Té 3 LEDs
blancs. Fàcil de portar a la teva jaqueta oa la motxilla. La brida té funció
d’ancoratge ràpid. És la llum més fàcil d’utilitzar de la nostra gamma.

Pack compost de les llums Frontlaser i RearLaser.
Un bon kit per caminar segur per la ciutat. Fàcil
d’utilitzar en una motxilla, bossa de seient, jaqueta
o cinturó. La brida té funció d’ancoratge ràpid.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Utilitza 2 piles “AAA” (incloses).
2 maneres: llum estàndard i llum flaix.
Clip per cinturó
Pes: 80 grams.
Mesures: 65 x 38 x 26 mm.
Color: negre.

Utilitza 3 LEDs de color blanc
2 maneres: llum standard i flash.
Clip per cinturó
Bateries incloses (alkalinas)
Pes: 61 grams.

•

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
•
•

Utilitza un brillant LED de 0,3 watts Phillips
Luxeon
Bateries “AAA” (x3)
Resistent a l’aigua
2 maneres: focus mig i parpellejant.
Bateries incloses (alcalines)
Pes: 74 grams.
Talla: 83 x 38 x 37 mm.
Color: negre.

Tots els nostres competidors tenen por nostre model SquareBeam.
És la llum més brillant en aquest rang de preu. Desenvolupat per
utilitzar-lo tant amb bici de ciutat, trekking, i en condicions de poca
llum. El feix de llum ofereix una bona visibilitat en carreteres amb
poca llum, i utilitza 4 piles del tipus “AAA”. S’instal·la al manillar.

LLUMS

ECOBEAM

Set que inclou llum davantera blanca BLS-77 i
llum posterior vermella BLS-78.
Color: negre.
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UNIMOUNT

CENTERMOUNT

HELMETMOUNT

BLS-94

BLS-95

BLS-98

BLS-70

Suport per a instal·lar llums en els manillars.

•
•

Suport de muntatge per als focus Scope
(BLS-69), Strike (BLS-71/72/74), Swat
(BLS-105K), Sniper (BLS-110) i Scout
(BLS-115/116).
Diàmetre: 22 - 32mm.

Suport de muntatge per al cargol de la
forquilla de les bicis de ciutat o trekking.

•
•
•

Fàcil de muntar a la forquilla.
Longitud ajustable.
23mm de diàmetre

Abraçadora especial per instal·lar llums en el centre del
teu manillar. Manté la llum en una posició central de la
teva cockpit.

Il·lumina qualsevol cosa al teu voltant.
Suport especial pota utilitzar els llums
sobre el teu casc.

•

•

•

Aquest suport de casc és compatible
amb els fars BBB amb el suport TightFix;
Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72), Swat
(BLS-105K), Sniper (BLS-110) i Scout
(BLS-115/116).
Cinta de velcro incloses.

POWERADAPT

ENERGYBAR

ENERGYPACK USB

ENERGYPACK

BLS-92

BLS-93

BLS-96

BLS-97

Bateria de recanvi per a les llums Strike

Recanvi de bateria, compatible amb el model Scope BLS-69. *

Carregador USB per a la càrrega de qualsevol
llum recarregable USB. Pot ser utilitzat per a
altres dispositius recarregables mitjançant USB

•
•

•
•

•
•

•
•

5V, 700mA Adaptador de càrrega USB.
Disponible en versió per a EU, Austràlia,
UK i US / JP.

Compatible amb el model BLS-71/72/74 Strike.
Bateria Samsung d’alta qualitat en Lithium ió
polymer (2600mAh 3.7V).
Pes: 56 grams.
Talla: 77 x 23 x 23 mm.

•

Recanvi de bateria per al model Scope BLS-69.
Ideal quan necessites allargar la vida de la
bateria per exemple en carreres de 24 hores.

•
•
•
•
•
•
•

Compatible amb el model Scope BLS-69
Bateria externa de Ions de Liti Panasonic
(3200mAh, 7.2V)
Protecció de silicona anti-cops.
Cinta de velcro de muntatge inclosa.
Carregador no inclòs.
Pes de la bateria: 140 grams.
Mesures: 86x46x27mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

* ATENCIÓ: carregador no inclòs.
Compatible amb el model Scope BLS-69
(A través de port Power)
Compatible amb dispositius que es cargen mitjançant USB,
com telèfons o llums (a través de la sortida USB).
Bateria externa de ions de liti Panasonic (3200mAh, 7.2V)
Indicador de potència de 5 nivells.
Protecció de silicona anti-cops.
Cinta de velcro de muntatge inclosa.
Doble carregador no inclòs.
Pes de la bateria: 200 grams.
Mesures: 105x55x32.Double charger not included.
Weight battery: 200 grams.
Size battery: 105 x 55 x 32 mm.

ACC E S S O R I S

•
•

Abraçadora de muntatge per manillar per als
models: Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72/74), Swat
(BLS-105K), Sniper (BLS-110) i Scout (BLS-115/116)
Cargols d’acer inoxidable.
Diàmetre: 25.4 - 35 mm.

LLUMS

TIGHTFIX

PAR AFAN GS
ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•

SLIMGUARD

ROADCATCHER

ROADPROTECTOR

BFD-22

BFD-04

BFD-21F
BFD-21R

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 28 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•

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.

RAINPROTECTOR

RAINWARRIORS

RINGFIX

RINGFIX AERO

BFD-25

BFD-01

BFD-90

BFD-91A

Set davanter i posterior.
La seva geometria especial afavoreix una 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 més estabilitat.
Material composite en 2 tons.
Compatible amb rodes de 26 “i 28”.

•
•
•
•

Set de parafangs davanter i posterior.
Geometria especialment dissenyada per a proporcionar
una màxima protecció contra la brutícia i l’aigua.
Material composite.
Mides: Bicicletes de 24 “a 26” i de 26 “a 28”.

•
•
•
•
•
•
•

Sistema d’ancoratge ràpid RingFix.
Per a una instal·lació ràpida i fàcil en la teva tija de selló.
Vàlid per a diàmetres de tija de 25.0 - 34.9mm.
Versió Aero vàlida per tiges de diàmetre 25.0 - 57.3 mm. Enganxall
extra llarg de 185 mm inclòs per assegurar-ho al voltant de la tija.
Pegatina inclosa per protegir la tija.
Disseny específic per assegurar l’ancoratge en múltiples models de tija.
Compatible amb els models BFD-04, BFD-13R, BFD-14R, BFD-15R i el
BFD-35R.

MTBPROTECTOR R

MUDCATCHER XL

BFD-13F

BFD-13R

BFD-18

GRANDPROTECT F

GRANDPROTECT R

BFD-14F

BFD-14R

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.
Color: negre.

•

BFD-14F: Vàlid per 27,5 “i 29” bicicletes amb forquilles
de suspensió. Colors: negre, blau, vermell i verd.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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.
Inclou adhesiu de protecció per la tija.

•

BFD-13R: Vàlid per 26 “bicicletes de muntanya i 28”
bicicletes de carretera. Color: negre.

•

BFD-14R: Vàlid per 27,5 “i 29” bicicletes de muntanya.
Colors: negre, blau, vermell i verd.

•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Colors: negre, blau, vermell i verd.

MUDCATCHER II

FLEXFENDER

HIGHPROTECTOR

FATFENDER

CITYGUARD

BFD-03

BFD-31

BFD-15F
BFD-15R

BFD-35F
BDF-35R

BFD-40

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.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

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).

•
•
•
•
•
•

Set de parafangs davanter i del darrere
que proporcionen una protecció total del
fang i pols.
Vàlid per a bicis de nens, urbana i trekking.
Volanderes de bronze per als traus i cargol
de fre.
Sòlida construcció amb suports d’acer
inoxidable.
Perfil molt durador.
Disponible per mides de roda de
20 “, 22”, 24 “, 26” i 28 “.
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•
•

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.

ACC E S S O R I S

•
•
•
•

PAR AFAN GS

MTBPROTECTOR F

FUE LPACK

HIDRATA
LA TEVA RUTA

El Bikepacking és l’últim en el ciclisme d’aventura. Però caldrà les eines adequades per
a això. I amb això nosaltres volem dir motxilles en aquest cas. Per a una ruta de llarga
distància o uns pocs dies al cap de setmana. El model FuelPack és el teu millor companyia
en aquests casos. Muntada sobre el tub superior, aquesta borsa disposa d’espai per
l’essencial. Segueix la ruta amb espai suficient.

COBERTA TRANSPARENT
PER MAPES

ACC E S S O R I S

2 BUTXAQUES, PENJADOR
PER CLAUS I ESPAI
INTERIOR PER CABLE

VOLÚEN: 550 CM3
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VELCRO A LA PART SUPERIOR
PER UN ACCÉS FÀCIL

•
•
•
•

CURVEPACK

EASYPACK

BSB-17

BSB-12

BSB-13

BSB-31

Borsa dissenyada específicament pel tub superior.
Frontal inclinat per l’alineació amb potència i direcció
Velcro superior per a una fàcil accés.
Un compartiment gran per guardar barretes
energètiques, cartera, claus, telèfon, etc.
A l’interior hi ha 2 butxaques, 1 penjador per a
les claus i per cable.
Butxaca exterior d’accés ràpid.
Coberta transparent per a mapes.
Material antilliscant a la part inferior.
2 cintes de velcro per assegurar la posició de la borsa.

•
•
•
•
•

L

L

M

M

M

S

S

S

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.
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COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DE LES BOSSES A LA PÀGINA 177

•

L

ACC E S S O R I S

•

STOREPACK

B ORS E S D E S E L LÓ

•
•
•
•

FUELPACK

BO R S E S D E S E LLÓ

SPEEDPACK

RACEPACK

TOPPACK

WHEELBAG

BSB-33

BSB-14

BSB-16

BSB-81
BSB-82

L

ACC E S S O R I S

M

S

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
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•

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.

•

BSB-121

BSB-101

BSB-111

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motxilla petita amb diverses característiques.
Admet sistemes d’hidratació de fins 3L amb guia
per al tub d’hidratació.
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 a la motxilla.
Butxaca inferior ocult amb funda per la pluja.
Volum: 20 litres.
Pes: 705 grams.
Dimensions: 32 cm x 48 cm x 25 cm (WxHxD).
Colors: negre, verd / blau i taronja / vermell.

Ergonomically designed back padding for proper ventilation and comfort.
Accommodates hydration systems up to 3L with a guide for the drinking hose.
Easy- and quick-to-reach side pockets.
Stash your every-ride-gear in the two tool pockets.
Soft touch pocket for your precious belongings.
Special elastic loop for you minipump, keeping it straight.
Padded shoulder and waist band for optimal comfort.
Rugged lower compartment to catch the dirt and water.
No flat bottom in the main compartment makes for a beautifull fit when in cycling position.
Outer elastic webbing for quick-access/stashing of your jacket or vest.
Dual function side straps; Tighten the backpack and mount your helmet when not riding.
Volume: 12 liters.
Weight: 525 grams.
Dimensions: 24 cm x 48 cm x 13 cm (WxHxD).
Colors: black, black/red and black/neon yellow.

•
•

Motxilla d’hidratació amb compartiment addicional.
Admet sistemes d’hidratació de fins 3L amb guia per
al tub d’hidratació.
• Tirant de les espatlles i sivelles ultralleugers.
• És vàlida per a sistemes d’hidratació de fins a 3L amb
una guia interna per al tub d’hidratació.
• Inclou bossa d’hidratació (BSB-105) amb un volum d 2L.
• Compartiment principal per jaqueta o jersei.
• Guarda el teu equip de viatge en l’organitzador.
• Pots fixar la teva llum posterior a la motxilla.
• Logotip reflectant i ribetejat que ofereix més flexibilitat.
• Volum: 6 litres.
• Pes: 247 grams.
• Dimensions: 22 cm x 40 cm x 12 cm (WxHxD).
• Colors: negre, verd / blau i taronja / vermell
* Versió en negre només disponible al costat de la
borsa BackTank (BSB-105) inclosa.

BACKTANK

CLEANING KIT

RAINCOVER

SECURERACK

BSB-105

BSB-106

BSB-96

BCA-90

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.
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.

•

Corretges elàstiques per subjectar l’equipatge
en un vehicle.
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•
•
•
•
•
•
•

LITEFUEL

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
•
•
•

MARATOUR

MOTXILLE S / BO S S E S

•
•

TRAILPACKER

M OT XILLE S / B OS S E S

PORTOVAULT

EASYSTORE

CARRIERBAG

BSB-115

BSB-132

BSB-98

BSB-95

ACC E S S O R I S

CITYVAULT

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Motxilla plegable impermeable.
Costures estances.
Guarda el teu equip de viatge en
l’organitzador.
Capota plegable amb botons d’ajust.
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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Motxilla-alforja plegable impermeable.
Costures estances.
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.
Volum: 20-30 litres.
Pes: 755 grams.
Dimensions: 32 cm x 50 cm x 22 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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).

•
•
•
•
•
•
•

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.

CARBONSKIN

BIKESKIN

FRAMESKIN

BBP-12

BBP-56

BBP-51

BBP-61

PROTECCIÓ

STAYGUARD

M:
250 x 90 x 110 mm

L:
250 x 130 x 130 mm

XL:
200 x 160 x 160 mm

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Tira adhesiva fina per protegir la pintura de
la teva bicicleta. Molt duradora.
El set 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.
Flexible i resistent a l’aigua, vàlida per a
qualsevol condició.
Color: Capa de fibra de carboni real.

•
•
•
•
•
•

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.
Acabat en fibra de carboni.

•
•
•
•

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.

CLEARSKIN

BIKESKIN

TUBESKIN

STAYSKIN

BBP-57

BBP-50

BBP-60

BBP-21

Tira adhesiva fina per protegir la pintura de la teva
bicicleta. Molt duradora.
El set 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.
Flexible i resistent a l’aigua, vàlida per a qualsevol
condició.
Color: transparent.

•
•
•
•
•
•

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.
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.

•
•
•
•
•
•

Prevenen el dany causat pels repetits
contactes de la cadena amb el quadre.
Resistent a l’aigua ia la calor, vàlid per a
totes les condicions.
Material flexible de fàcil instal·lació.
Adhesiu extra fort, roman fins i tot en les
condicions més extremes.
Mesura: 260 x 50 mm.
Color: negre mat.

79

•

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.

ACC E S S O R I S

•

D UALC AGE

UN PORTABODÓ QUE
S’OBRE CAP A TU.

ACC E S S O R I S

SISTEMA D’AUTOAJUSTAMENT
PER A UNA RETENCIÓ SEGURA
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DUAL COMPOSITE

Ens encanten les petites solucions per a tots els problemes de la bici. Un
d’ells és la limitada quantitat d’espai per a un portabidó en una bici de doble
suspensió o en una petita caixa. La millor solució és un portabidó amb l’entrada
per la dreta o esquerra en lloc de per la zona superior. per a la gent que no vol
compromisos, vam desenvolupar el model DualCage com la solució perfecta.
Podràs agafar el bidó per la dreta, l’esquerra, o dalt. Vàlid per a qualsevol
solució. el model DualCage s’obre cap a tu, des de totes les direccions.

FLEXCAGE

FIBERCAGE

BBC-39

BBC-36

BBC-37

•
•
•
•
•

Portabidó ultralleuger dual composite.
Fàcil accés dual, des de dalt, i també pels costats.
Ajust segur, gràcies al sistema de autoajust.
Cargols d’acer inoxidable.
Pes: 37 grams.
Colors: gris fosc / negre, blanc / negre, blau /
negre, vermell / negre, verd / negre, taronja /
negre, groc neó / negre i magenta / 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/mat, negre mat/blau, negre mat/verd,
negre mat/vermell.

LIGHTCAGE

SIDECARBON

COMPCAGE

BBC-16

BBC-38L/R

BBC-19

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.

•
•
•
•

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
•

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.

PORTAB ID ON S

DUALCAGE

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

81
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•
•
•
•
•
•

SIDECAGE

SPEEDCAGE

BBC-35L/R

BBC-31

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 i blanc.

FUELTANK
BBC-03
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•
•
•
•
•

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, plata, blanc, titani mat i verd.

•
•
•
•
•
•

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, negre, carboni.

CO2HOLD

BBC-01

BBC-15

BBC-90

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

•
•
•
•
•

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.

SMALLTANK

UNIHOLD

BBC-17

BBC-95

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.

•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
•

FUELTANK XL

PORTAB ID ON S

•
•
•

ECOTANK

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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AUTOTANK

THERMOTANK

BWB-11

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.

•

Volum: 500 ml / 18 oz.

•
•

Ampolla tèrmica amb construcció de doble paret.
Manté la teva beguda freda el doble de temps que un pot normal.
També ajuda a mantenir la seva beguda calenta durant més temps.
Amb vàlvula especial Autoclose, sempre oberta o tancada en la teva bicicleta.
Fàcil per beure, no caurà el contingut sobre la teva bicicleta.
Es pot rentar al rentavaixelles. No conté BPA polipropilè (PP).
Obertura ample per netejar i omplir fàcilment.
Color: negre, dibuix i blanc.

•
•
•
•
•

AUTOTANK XL
BWB-15

ALUTANK
BWB-25
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•

Volume: 750 ml / 26.4 oz.

•

Volume: 680 ml / 22.9 oz.

•
•
•
•

Aluminum water bottle.
Mouthpiece is made of soft Kraton, with a locking mechanism.
With transparent dust cap.
Colors: matt black and brushed silver.

BWB-01

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.

ACC E S S O R I S

•

B ID ON S

COMPTANK

COMPTANK XL
BWB-05

Volum: 750 ml / 26.4 oz.
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•

QUICK LOOP

MILLOR DOBLE SEGURETAT
QUE PENEDIR-SE

Hi ha alguna cosa pitjor que tornar a buscar la teva bicicleta i esbrinar que no
està on la vas deixar ?. Entenem que vulguis protegir la teva valuosa bicicleta
o bicicletes. El cable cadenat QuickLoop assegura múltiples bicicletes, amb
només un cadenat. La característica única del model QuickLoop és el doble
llaç. Això et permet assegurar la teva bici per complet, incloent les 2 rodes.
O ajudar el veí quan estàs a la ciutat i assegures teus bicis amb només un
QuickLoop. Millor doble seguretat que haver de lamentar-se.

GRUIXUT I RESISTENT CABLE
D’ACER INTERIOR RECTE

ACC E S S O R I S

CABLE COBERT PER PROTEGIR
LA PINTURA DELS TEUS BICICLETES.

MIDA: 8 MM X 2000 MM
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AMB EL DOBLE LLAÇ POTS TANCAR
TANT RODES COM QUADRE

U-VAULT

POWERFOLD

POWERLINK

BBL-63

BBL-28

BBL-71

BBL-48

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gruixut i resistent cable d’acer que
proporciona una protecció màxima.
Funció especial de llaç que proporciona
una longitud extra.
Mecanisme de tancament resistent, que
porta 2 claus.
El cable està cobert per protegir la pintura
de la teva bicicleta de cops i ratllades.
La cinta de velcro pot mantenir
el antirobatori junt, durant el seu
emmagatzematge.
Mesures: 8 mm x 2000 mm.
Compatible amb BBL-42 CableFix i BBL-93
Cable Tie.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cadenat antirobatori d’alta seguretat.
Amb barres d’acer endurit de 7.5mm x 22.5mm
extremadament resistents i compacte.
La coberta-suport proporciona una protecció òptima
de la pintura del teu quadre de cops i ratllades.
El suport et permet muntar el cadenat a gairebé
qualsevol part del quadre de la teva bicicleta.
Mecanisme de tancament durador protegit per una
resistent carcassa metàl·lica, inclou 3 claus.
Dimensions: 7.5mm x 22.5mm x 700 mm.

•
•
•
•
•
•
•

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.

POWERLOCK

CODELOCK

CODEARMOR

BBL-41
BBL-42

BBL-45
BBL-46

BBL-47

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.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

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.

ACC E S S O R I S

•

Gruix i dur sistema antirobatori d’acer en
forma d’U amb abraçadora ajustable.
Mecanisme extra resistent, 2 claus
numerades incloses.
La coberta en PVC protegeix la pintura
dels teus bicicletes dels cops i ratllades.
La funda prevé que la pols i la brutícia
entrin en el forat a través del pany.
Mesura: 250 mm x 170 mm.

C AB LE S C AD E NATS

QUICKLOOP

C A BL E S C AD E N ATS

•

ACC E S S O R I S

•
•
•
•

POWERSAFE

CODESAFE

EXTRASTRAIGHT

BBL-31
BBL-32

BBL-35
BBL-36

BBL-23

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 i CableTie BBL-93.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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 i CableTie BBL-93.

EXTRACHAIN

POWERCHAIN

BBL-24

BBL-26

Cadena addicional per combinar amb el model BBL-28 U-Vault.
Cadena de resistent acer que proporciona una protecció màxima.
La funda de niló protegeix les teves bicicletes de cops i ratllades.
Mesura: 5 mm x 1200 mm.

•
•
•
•
•
•

Cable addicional per combinar amb el model BBL-28 U-Vault.
Cable interior d’acer dur i resistent que proporciona una màxima protecció.
La coberta de PVC protegeix la pintura de la teva bicicleta de cops i ratllades.
Mesura: 10 mm x 1500 mm.
Compatible amb BBL-92 CableFix.

Gruixuda cadena d’acer per a bicicleta per a una màxima protecció.
O-Lock resistent d’acer, amb mecanisme de tancament resistent i 2 claus amb numeració incloses.
La funda de niló a un fàcil transport, protegeix la pintura de la teva bicicleta de cops i ratllades.
La funda prevé que la pols i la brutícia entrin en el forat a través del pany.
Mesura de la cadena: 10 mm x 10 mm x 1000 mm.
Mesura de l’O-Lock: 110 x 110 mm.

•
•
•

QUICKCODE

MICROLOOP

MINICASE

BBL-61

BBL-65

BBL-51

BBL-53

•

Cable antirobatori d’acer trenat gruixut i durador
per a una màxima protecció.
Mecanisme de tancament resistent. Inclou 2 claus.
Mida: 8 mm x 1500 mm.
Compatible amb els suports BBL-92 Cablefix i BBL93 CableTie.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

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.

MINISAFE

MICROSAFE

CABLEFIX

CABLETIE

BBL-52

BBL-10

BBL-92

BBL-93

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

•

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.

ACC E S S O R I S

•
•
•

•
•

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.

C AB LE S C AD E NATS

•

QUICKSAFE

PRIME FOLD

APRECIA LES PETITES
COSES DE LA VIDA.

La teva minieina és probablement una de les coses més subestimades en el ciclisme.
Però et sentiràs realment abandonat si la teva bici queda malmesa a un costat de
la carretera. El model PrimeFold ofereix diversos setups que t’ajudaran a portar la
teva bici de tornada. És millor assegurar que penedir amb la nova lleugera i duradora
miniherramienta PrimeFold. La miniherramienta PrimeFold és definitivament una
d’aquelles coses que el teu hauries de tenir cura. Et salvarà algun dia.

ACC E S S O R I S

CLAUS HEXAGONALS:
2, 2.5, 3, 4, 5, 6 I 8 MM.

EINES COM TORNAVISOS
PHILIPS I PLA, T25 TORX.
CARCASSA D’ALUMINI BLAU ANODITZAT
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EINA EN CROM PLATEJAT

•
•
•
•
•

PRIMEFOLD M

PRIMEFOLD L

BTL-48S

BTL-48M

BTL-48L

•
•

Eina plegable amb claus platejades de Chromo.
Duradora eina que combina amb una carcassa
d’alumini blau anoditzat.
Clau exagonal de doble cara, no se separa durant l’ús.
9 funcions:
Claus hexagonals, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm.
Tornavís Philips.
T25 Torx.

•
•
•
•
•
•
•

Eina plegable amb claus platejades de Chromo.
Duradora eina que combina amb una carcassa
d’alumini blau anoditzat.
Clau exagonal de doble cara, no se separa durant l’ús.
14 funcions:
Claus hexagonals, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm.
Tornavís Philips i pla.
T25 Torx.
Clau de ràdios.
Clau de 8 mm.

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!

•
•
•

MICROFOLD S

MICROFOLD L

BTL-42S

BTL-42L

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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Eina plegable amb claus platejades de Chromo.
Duradora eina que combina amb una carcassa
d’alumini blau anoditzat.
Clau exagonal de doble cara, no se separa durant l’ús.
16 funcions:
Claus hexagonals, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm.
Tornavís Philips i pla.
T25 Torx.
tronchacadenas
Clau de ràdios.
Pad spreader

MICROFOLD XL

MICROFOLD XXL

BTL-42XL

BTL-42XXL

•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACC E S S O R I S

MICROFOLD

•
•

MULTIE IN E S

•
•

PRIMEFOLD S

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.
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MULTIE IN E S

MAXIFOLD

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.

MAXIFOLD M

MAXIFOLD L

BTL-41M

BTL-41L
BEST GETEST

MAXIFOLD S
BTL-41S

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.

MINIFOLD S

TORXFOLD

HEXKEY

BTL-40S

BTL-43

BTL-118

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.

•
•
•
•
•

Set de 9 peces hexagonals en forma de L.
Forma de bola en un dels extrems i punta recta
en el braç curt per a aplicacions d’alt torque.
Ve amb un organitzador transportable, numerat
per a un fàcil accés i emmagatzematge.
Fabricat en acer de qualitat industrial
Inclou les mesures, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

TORX T

TORXSTAR

THREESTAR

BTL-45

BTL-46

BTL-28T

BTL-28

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.

•
•

E IN E S

•
•
•
•

HEX T

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

HEXAGON

BOLTGRIP

HEADFIX

FORKGRIP

BTL-13

BTL-32L

BTL-56

BTL-49

ACC E S S O R I S

•
•
•

•
•
•

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.

CHAINGRIP

TURNER II

TORQUESET

TORQUEFIX

BTL-50

BTL-15

BTL-73

BTL-119

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 de 1/4 “amb torque prefixat.
Mecanisme de clic mentre es gira en el sentit de les agulles
del rellotge, que indica quan s’arriba al parell de torque.
Claus hexagonals 2, 3, 4, 5, 6 i Torx T25 inclosa.
Ideal per a un ajust i instal·lació òptim de peces de carboni.
Disponible en parells de collament pre-fixats 4, 5, o 6 Nm
(venudes per separat)
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•
•

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.

E IN E S

•
•
•
•

DUALFORCE

HI TORQUE L

PULLSTAR

ULTRAGRIP

BRACKETGRIP

BRACKETGRIP

BTL-101

BTL-10D

BTL-20L

BTL-38

BTL-27L

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).

•
•

•

ACC E S S O R I S

•

•
•
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•
•
•

•

Clau de pedalier per BB
externs.
La nansa Kraton permet
un agarri ferm.
Model extra llarg (33cm).

Eina de pedalier compatible
amb Shimano Dura Ace BB9000, XTR 980 BB93, Ultegra
6800, 105 5800 BBR60.
Mànec de Kraton que ofereix
una subjecció ferma.
Extra llarg: 33 cm.

•
•

CRANKGRIP

BOTTOMFIX

LOCKOUT

LOCKOUT

TURNTABLE

TURNTABLE II

BTL-102

BTL-33L

BTL-12C

BTL-12S

BTL-11

BTL-11S

Dissenyat específicament per al
retirar i instalar les bieles i els
pedaliers de Hollowtech II.
Pot ser utilitzat sense l’ús d’eines
addicionals.

•
•
•
•

•
•
•

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
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.

•
•
•

PROFICONE

CONEFIX

CONESET

MULTIHOOK

BOXFIX

BTL-90

BTL-25

BTL-25S

BTL-24

BTL-57

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).

•
•

Set de 5 claus de cons de 5 peces
versàtils i de gran durada.
Inclou: 13, 14, 15, 16 i 17 mm.

•
•

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.

•
•
•

Efectivament manté les rodes
dentades per retirar l’anell de
seguretat del cassette.
També retira els pinyons de la roda.
Compatible amb 11 Velocitats.

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.

•
•

LINKFIX

NAUTILUS II

PROFICONNECT

PROFICUT

FASTCUT

BTL-51

BTL-77

BTL-05

BTL-55

BTL-54

BTL-16

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.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Tallador de cable de bicicletes.
Grau industrial d’acer temperat.

PROFILIFT

POWERPULL

BRIGHT & FRESH

TOOTHBRUSH

BTL-78

BTL-79

BTL-14

BTL-21

BTL-17

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.

PARKINGHOOK

WALLMOUNT

PARKINGLOT II

BTL-26

BTL-93

BTL-19

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.

•
•
•

Penja la teva bici en sostres o parets.
Estalvia espai col.locant les teves bicicletes.
El pes màxim de 15 kg.
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•

•

•
•

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.

EASYTIRE

•
•
•
•
•

•
•

ACC E S S O R I S

•

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.

E IN E S

•

CHAINCHECKER

E IN E S

•
•
•

DRIVEFORCE

DRIVESET

BRACKETPLUG

LOCKPLUG

BTL-104

BTL-112

BTL-105
BTL-109

BTL-106S
BTL-107S
BTL-108C

Clau d’1/2” ergonòmica amb
agarri de doble densitat.
Compatible amb connectors d’1/2”.
Extra llarga: 33cm.

•
•
•
•

ACC E S S O R I S

•
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•
•
•
•

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.

HEXPLUG

CUPOUT

PISTONFIX

DISCSTRAIGHT

BTL-110
BTL-111

BTL-113
BTL-114

BTL-115

BTL-74

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.

•
•
•

Eina de redreçament de discos de fre.
Solució ideal quan no tenim disc de reemplaçament.
Mànec ergonòmic en Kraton.

•
•

•

•
•
•
•
•

LEAKFIX

TO0LS & TUBES S

BTL-63

BTL-36

BTL-80

BTL-18S

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.

•
•

Kit de reparació del tub compacte.
Conté 6 pegats autoadhesius i un
tros de paper de vidre.

TO0LS & TUBES L

EASYLIFT

COMPACTKIT

BTL-18L

BTL-81

BTL-117

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.

•
•
•
•
•

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.

ACC E S S O R I S

•
•

PROFIMOUNT

E IN E S : PAR A L C A M Í / S UP O RTS D E RE PA R AC I Ó

•

EASYMOUNT

•
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Kit d’eines compacte amb les més utilitzades per al manteniment de la teva bici. Funda semirígida
dissenyada per viatjar, amb cremallera. Butxaques interiors que permeten organitzar les eines.
Eines incloses:
• Nautilus II, BTL-05 - tronchacadenas.
• Turner II, BTL-15 - Clau de radis.
• ChainChecker, BTL-51 - Mesurador de desgast de cadena.
• ProfiLift, BTL-79 - Desmuntables.
• LeakFix, BTL-80 - Kit de pegats autorreparadores.
• Claus de Torx - T10 / 15/20/25/27/30/40.
• Clau de carraca - 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8 mm / Philips / pla, amb estenedor per a un millor premi.

E INE S : PAR AL C AMÍ
ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
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•
•
•

COMBIPACK S

COMBIPACK M

BSB-51

BSB-52

Borsa de selló EasyPack S (BSB-31S) amb sistema Twin-Buckle que conté:
Eina MicroFold BTL-42S amb 6 funcions.
Desmuntables BTL-81 EasyLift, 3 peces per kit.
Minimanxa amb abraçadora BMP-54 Windwave.
Kit de reparació BTL-80 LeakFix.

•
•
•
•
•

Alforja StorePack M (BSB-12M) amb sistema d’ancoratge T-buckle que inclou:
Eina BTL-42S MicroFold amb 6 funcions.
BTL-81 EasyLift desmuntables 3PC / set.
BMP-54 Mini manxa Windwave amb suport.
BTL-80 LeakFix kit de reparació.

COMBIPACK R

TOOLPACK

BSB-53

BSB-54

Borsa de selló per carretera amb doble cinta de velcro que conté:
BTL-71. Cambra de carretera 700 * 18/25 de vàlvula presta. 48 mm.
BTL-81. Desmuntables (2 peces)

•
•

Multiús amb espai per, eines, Cartutxos de CO2 i una butxaca per a petites peces.
Pot ser utilitzat com a borsa de selló, de quadre o organitzador.

inclou:
• BTL-41S Maxifold S.
• BTL-81 EasyLift desmuntables (3 peces).
• BMP-32 airspeed, i un cartutx de CO2.

BASEKIT

BRACKETKIT

BTL-91

BTL-92

BTL-95

C AIXE S D’E IN E S

ALLROUND KIT

ACC E S S O R I S

•
•
•

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.

•
•
•

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.

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)
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AIRS TRIK E

DIGITAL ÉS EL
NOU ANALÒGIC

Hem cregut que, el millor seria portar el model Airstrike un pas més enllà.
La manxa de peu digital Airstrike és l’última eina de precisió per a cada
pneumàtic buit. Hauria de ser part de l’equipament bàsic en cada garatge
ciclista. És una obra mestra amb un look atractiu. El gran display és fàcil
de veure i mostra la quantitat de bar o psi fins a un màxim d’11 bar.
La pantalla també disposa de la il·luminació.

MÀNEC ERGONÒMIC
TIPUS “BOOMERANG

ACC E S S O R I S

MESURADOR DE PRESSIÓ DIGITAL
AMB MESURA EN BAR I PSI.

INFLADOR FINS A
11 BAR / 160 PSI.
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BOQUILLA AMB
SISTEMA TWISTHEAD

AIRBLASTER

bar

BFP-26

AIRCONTROL

bar
psi

BFP-31

bar
psi

BFP-35

bar
psi

M AN XE S D E TA L L E R

AIRSTRIKE DGT

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•
•

Manxa de taller extra llarga.
Cap amb sistema TwistHead.
Èmbol d’acer amb una longitud de 70cm.
Peu d’acer per a una major estabilitat amb
coixinet de goma al màneg i protecció.
Mànec de goma d’alta pressió de 120 cm.
Color: groc

Vam llançar el model AirBlaster al 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.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cos d’alumini extra llarg.
Mànec ergonòmic de fusta.
Base estable d’alumini.
Mànega de 90 cm de goma d’alta pressió.
Longitud total de 70 cm.
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Cos en alumini extra llarg.
Mànec ergonòmic de tipus extruït.
Base estable d’alumini.
Mànega de 90 cm d’acer trenat d’alta pressió.
Longitud total de 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 al taller oa
casa. Una manxa que durarà anys. La construcció dels models AirExact &
Aircontrol és idèntica, les dues disposen de vàlvula roscada ThreadHead
sense palanca d’alliberament.

M A NXE S D E TALLE R

AIRSTRIKE

AIRSTORM

bar

BFP-25

BFP-22
bar

bar
psi

ACC E S S O R I S

bar
psi

•
•
•
•
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•
•

Manxa de taller extralarga.
Cap amb sistema TwistHead.
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.
Mànega de cautxú d’alta pressió de 120 cm.
Colors: verd i gris

•
•
•
•

Manxa de taller extrallarga.
Pistó en acer amb una longitud total de 70 cm.
Base de material compost fort i estable amb manòmetre integrat.
Colors: negre i vermell.

AIRWAVE

BFP-21

AIRECO

BFP-00
bar

BFP-11

BFP-94
bar

bar

bar
psi

AIRPIPE

bar
psi

bar
psi

•
•
•

M AN XE S D E TA L L E R

AIRBOOST

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).

PRESSUREGAUGE
BMP-90

ACC E S S O R I S

•
•
•

Indicador de pressió digital.
Màxima pressió de lectura: 11 bar.
Funció d’acte apagat per a estalvi d’energia.

DUNLOPCLIP
BFP-95
•
•
•
•

Manxa de taller compacta amb mànec ergonòmic.
Pistó en acer amb una longitud total de 620 mm.
Base estable en composite.
Colors:

•
•
•
•
•

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.

•
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•
•

Capçal de reemplaçament per a tots els
infladors de peu de BBB.
Fàcil i ràpid d’utilitzar.
Dissenyat específicament per crear un ajust
perfecte entre el capçal i la vàlvula Dunlop

E AS YROAD

IL·LUMINA TEU
DIA SI TENS UN
PNEUMÀTIC DESINFLAT

Si estàs a la carretera amb un pneumàtic punxat, necessitaràs un inflador ràpid
i fàcil d’usar per a cobrir-se les espatlles. Gràcies a la mànega extraïble el model
EasyRoad es connecta fàcilment amb cualqueir sistema de vàlvules. El capçal
TwistHead té un sistema de rosca per a qualsevol vàlvula Presta, Schrader i Dunlop.
Totes aquestes solucions s’inclouen en alumini anoditzat de diversos colors.

ACC E S S O R I S

MÀNEGA EXTRAÏBLE QUE
INFLA FINS ELS 9 BAR / 130 PSI

ALUMINI ULTRALLEUGER 6063 T6

FÀCIL CONNEXIÓ AMB
CADA SISTEMA D’VÀLVULA

1 04

SISTEMA DE BLOQUEIG QUE EVITA
QUE EL MÀNEC RELLISQUI

HOSEROAD TELESCOPIC

NANOROAD TELESCOPIC

BMP-49

BMP-47

BMP-48

•
•
•
•
•
•
•

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.

DUALPRESSURE

bar
psi

BMP-53
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini manxa, telescòpica i lleugera d’alumini 6061 T6.
Extreem disseny compacte, amb gran cabal.
Longitud: 110 mm.
Pes 95 grams.

ACC E S S O R I S

TRAVELLER TELESCOPIC

•
•
•
•

MIN I M AN XE S

EASYROAD

bar
psi

BMP-39

Mini manxa ultralleugera en alumini
6063 T6 amb mànega extraïble.
Capçal TwistHead.
La mànega extraïble facilita la connexió
amb qualsevol sistema de vàlvula.
Tapa de vàlvula que manté les teves
vàlvules netes.
Disseny compacte amb alt volum d’inflat.
Abraçadora de muntatge inclosa.
Longitud: 185 mm.
Pes: 103 grams.
Colors: negre, plata, vermell, blau i verd.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Funció d’alta i baixa pressió, que la fa utilitzable tant per suspensions
i forquilles com pneumàtics.
Vàlid per a vàlvules Presta, Schrader i Dunlop.
Infla a 21 bar / 300 psi.
Sistema de gran precisió d’inflat per un ajust exacte de la pressió.
Indicador de pressió analògic de 1.5 “cobert amb un protector de goma.
Cable basculant de gran resistència.
Cos en alumini lleuger.
Pes: 206 grams.
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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.

MIN I M AN XE S

AIRSHOCK

WINDGUN

BMP-29

BMP-57
BMP-58

bar
psi

•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•

Manxa lleugera fabricada en alumini 6063.
Pistó de alumini que facilita un gran volum d’aire.
Connector que evita l’entrada de brutícia.

Petit: (BMP-57)
• Longitud: 250 mm.
• Pes: 121 grams.

ACC E S S O R I S

Gran: (BMP-58)
• Longitud: 295 mm.
• Pes: 143 grams.

•
•
•

WINDRUSH

WINDWAVE

BMP-55
BMP-56

BMP-54

Manxa lleugera fabricada en alumini 6063.
Pistó de metall que facilita un gran volum d’aire.
Connector que evita l’entrada de brutícia.
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Petit: (BMP-55)
• Longitud: 250 mm.
• Pes: 121 grams.
• Colors: negre, blau, vermell i verd.
Gran: (BMP-56)
• Longitud: 295 mm.
• Pes: 143 grams.
• Color: negre.

•
•
•
•
•

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.

bar
psi

CO2 BLASTER

BMP-51S
BMP-51M

BMP-33S

•

ACC E S S O R I S

•
•
•
•
•

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.

B OMB ON E S D E CO 2

OVALINTEGRATE

CO2 EASYAIR
BMP-34

•
•
•
•

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: (BMP-51S)
• Mida: 230 mm.
• Pes: 81 grams.
Mitjà: (BMP-51M)
• Mida: 330 mm.
• Pes: 107 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.
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BO M BON E S D E CO2

AIRTANK

CO2 SLIMKIT

BMP-32

BMP-35
BMP-38

BMP-37

ACC E S S O R I S

AIRSPEED

•
•
•
•

Inflador de bombones de CO2.
Funcionalitat simple i segura.
Inclou cartutx de 16g. i escuma cobertora protectora.
Pes: 74 grams.

•

Cartutxos de recanvi (roscats) per BBB airspeed,
EasyAir i CO2Blaster.

AirTank: (BMP-35)
• Volum de CO2: 16g.
• Un cartutx pot inflar una roda de MTB fins 2.8bar / 40psi,
o una de carretera fins 8.2bar / 125psi.
• Pack de 2 cartutxos.
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AirTank XL: (BMP-38)
• Volum de CO2: 25 g.
• Perfecte per inflar un pneumàtic de MTB. Un sol cartutx
s’infla una roda de 29 “x 2.45 a 2.2 bar / 30 psi.
• Un cartutx per pack.

•
•
•
•

Set de inflador de CO2 i cartutx, combina el model
BMP-32 airspeed, BTL-80 LeakFix i BTL-81 Easylift.
Tot està unit amb una brida elàstica.
Set compacte i lleuger, ideal per portar directament
a la vostra tija o quadre.
S’inclou un cartutx de 16 grams i 3 pegats ràpids leak fix.
Pes: 96 grams..

EASYFIT

EASYFIT DELUXE

BBB-11

BBB-12

BBB-14

LOUD & CLEAR
DELUXE

MINIFIT
BBB-16

BBB-15

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

Timbre lleuger amb part superior
platejada, 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: gris, taronja, magenta i groc neó.

• El timbre de BBB d’alumini més potent.
• Innovador sistema de moll que fa que el

•

timbre emeti un so excepcionalment potent.

•
•

màxima vibració del timbre.

•
•

• Part superior més gran per a un volum extra.
• Sistema de connexió especial per a la
• Tancament ràpid per corretges per a

qualsevol diàmetre. Fàcil d’installar.
• Color: negre.

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.

SIDEKICK

QUICKKICK KIDS

MULTIKICK

CITYKICK

BKS-01

BKS-02K

BKS-04

BKS-05

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”.

•
•
•
•
•
•

ACC E S S O R I S

•

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.

TIMB RE S / POT E S D E C A BR A

LOUD & CLEAR

Pota de cabra universal que pot ser instal·lada
en la majoria de les bicis de ciutat o trekking.
Longitud ajustable sense l’ús de cap eina.
Mecanisme de plegat ràpid (QFM), fàcil de
plegar i desplegar.
Configuració extremadament estable.
Suport de composite extra ample.
Compatible amb bicis de 26”-29”.
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RECANVIS
Molts components de la teva bicicleta tenen punt de contacte amb tu. Pedals,
seients, manillars, punys i cintes de manillar són importants en el confort i feeling de
la teva ruta. Per això, és important equipar la teva ruta de la millor manera possible.
En BBB Cycling tenim sellons en totes les gammes de confort. Des dels models de
competició de carretera als seients de MTB, o els més confortables per a trajectes
més relaxats. Per les teves mans oferim un a àmplia gamma de punys en diversos
materials i cintes de manillar de Poliuretà o goma EVA. El que tu prefereixis, el tenim.
I què dir de la teva acceleració i poder de frenada ?. La nostra selecció de pedals i
components de transmissió asseguren una rapidesa màxima, així com la nostra
guardonada gamma de pastilles de frens de disc amb la mateixa potència de frenada
que un Fórmula 1. Els COMPENENTES BBB Cycling es convertiran en una part de tu.

echelon

LA TALLA
NO ÉS PROBLEMA

Qualsevol que digui que la mida no importa, està equivocat. Almenys quan parlem de
sellons. I estem parlant de seients BBB Cycling. Els nostres caps de producte tenen clar
que l’amplada del seient proporciona més confort a la teva ruta que qualsevol altra
característica de la bicicleta. Aquesta és la raó que hi ha darrere del desenvolupament del
model Echelon. Amb 3 opcions d’amplada, l’Echelon s’adapta a qualsevol mida de maluc.
A més, el confort està garantit per un únic tall sobredimensionat, per alleujar la pressió de
l’àrea púbica. Amb el nostre model Echelon exise una opció per cada ciclista, perquè ningú
mereix una ruta incòmoda. Ara, qui va dir que la mida no importa?

3 AMPLÀRIES DIFERENTS

CARCASSA DE CARBONI REFORÇAT

R EC A N V I S

COBERTA SINTÈTICA DURADORA

RIELLS DE CRMO BUIT GRAVATS AMB LÀSER.

ESCUMA SUPERLLEUGERA D’ALTA DENSITAT
PER A UN BON SUPORT A RUTES LLARGUES
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278 GRAMS.

145 mm

155 mm

165 mm

Feather carbon

feather crmo

BSD-141
BSD-142
BSD-143

BSD-65

BSD-66

padding level

El model Feather Carbon proporciona un rendiment òptim pel mínim
pes. La base de carboni reforçat està coberta amb una capa de Foam
superlleugera per a un major confort. La forma plana d’aquest selló
permet el moviment sobre el seient i un màxim rendiment. To això
amb el pes d’una ploma.

padding level

Ús: Carretera.
Pes: 149 grams.
Rails: Carboni.
Pes límit del ciclista: 100kg.

padding level

El Model Feather CrMo proporciona un rendiment òptim per a ciclistes
competitius. La base de carboni reforçat està coberta amb una capa de
foam superlleugera per a un major confort. La forma plana d’aquest selló
permet el moviment el moviment sobre el seient i un màxim rendiment.

•
•
•

Ús: Carretera
Pes: 218 grams
Rails: CrMo.

R EC A N V I S

•
•
•
•

S E LLON S

echelon

vanguard

path

BSD-75
BSD-76

BSD-68

El Echelon combina el màxim rendiment amb la
màxima comoditat. La gran retallada elimina els
punts de pressió a la zona perineal i manté el flux
sanguini intacte, fins i tot en les posicions de les
rutes més inclinades. La densitat de Lightfoam dur
proporciona un bon suport en els viatges més llargs.

•
•
•

Ús: Carretera / MTB.
Rails buits: CrMo.
Colors: negre / negre, blanc / negre.

BSD-141
• Mida: 145 mm (W).
• Pesos: 278 grams.
BSD-142
• Mida: 155 mm (W).
• Pesos: 283 grams.
BSD-143
• Mida: 165 mm (W).
• Pesos: 288 grams.

El model Vanguard té una forma arrodonida que ofereix llibertat de
moviment als teus cames. El buit anatòmic i l’encoixinat de foam
lleuger proporciona confort i una distribució de la pressió i bon suport
a les teves rutes llargues. Lleugerament més còmode que els nostres
seients de competició , el Feather Carbon i el Feather CrMo.

•
•
•

Ús: Carretera / MTB.
Pesos: 240 grams (145 mm), 250 grams (155mm).
Rails: CrMo.

padding level

El model Path és el nostre nou model per a MTB. La forma
d’aquest selló s’ha dissenyat per anar més còmode quan
escalem i ofereix més control en els descensos. El foam lleuger
proporciona el confort que necessites quan descendeixis.

•
•
•

Ús: MTB.
Pes: 280 grams.
Rails: CrMo.
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padding level

S E LLON S

SPECTRUM

ANATOMICRACE

LADYSPORT

BSD-131
BSD-132
BSD-133

BSD-05

BSD-67

padding level

El model Anatomic Race és un selló per a tot ús de dona. El canal
anatòmic redueix la pressió sobre la zona perineal en les postures
més esportives, i els laterals estan reforçats amb kevlar.

R EC A N V I S

•
•
•
•

Ús: Carretera / MTB.
Pes: 264 grams.
Rails: CrMo.
Colors: Negre i Blanc.

padding level

El model Lady Sport és un selló per noia per a tot ús i dissenyat
per a un confort òptim. Aquest model compta amb un encoixinat
gruix i el canal anatòmic proporciona un major alleujament a la
zona púbica.

•
•
•

sportcomfort

sportcomfort
Anatomic

BSD-73
145 mm

155 mm

Ús: Carretera / MTB.
Pes: 264 grams.
Rails: CrMo.

165 mm

BSD-72

padding level

El model Spectrum té un encoixinat gruix al voltant de tot el seient.
El canal central ergonòmic elimina gran part de la pressió sobre la
zona perineal, el que proporciona un millor rendiment i confort.

•
•

Ús: Carretera / MTB.
Rails: Boron.

BSD-131
• Mida: 145 mm (W).
• Pesos: 340 grams.

114

BSD-132
• Mida: 155 mm (W).
• Pesos: 345 grams.
BSD-133
• Mida: 165 mm (W).
• Pesos: 350 grams.

padding level

padding level

El model SportPlus és un selló de touring molt còmode per
a una postura més esportiva. El encoixinat d’aquest selló és
còmode i vàlid per a roba casual o shorts amb badana.

El model SportComfort anatòmic és un selló de Touring
molt còmode. Vàlid per a roba casual i shorts amb badana.
El canal anatòmic prevé la pressió a la zona perineal.

•
•
•

•
•
•

Ús: Touring.
Pes: 310 grams.
Rails: CrMo.

Ús: Touring.
Pes: 310 grams.
Rails: CrMo.

BASEDENSITY

BSD-12
BSD-13

BSD-86

padding level

padding level

El model de selló Multidensity està optimitzat per a home (BSD-12) i dona (BSD-13).
El selló està construït amb una coberta duradora de Sutex, i és ideal per a l’ús diari.
Aquest selló és tan confortable per usar amb roba causal o shorts amb badana.
Ús: Touring.
Pes: 410 grams (BSD-12), 385 grams (BSD-13).
Rails: Boron (BSD-12), acer (BSD-13)
Característiques: Carcassa de doble densitat.

El model BaseDensity és un selló perfecte per commuting i l’ús diari.
Aquest selló és vàlid per a usar amb roba casual o roba ciclista.

•
•
•
•

Ús: Touring.
Pes: 415 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Resistent a l’aigua.

R EC A N V I S

•
•
•
•

S E LLON S

MULTIDENSITY

MEMOSHAPE

MEMOCOMFORT

BSD-17

BSD-16

padding level

padding level

El model MemoShape és un selló amb Foam amb efecte memòria amb
canal anatòmic. Ideal per a ús en bicicletes de ciutat o híbrides.

El model MemoComfort és un selló amb la coberta superior amb foam
efecte memòria. Ideal per utilitzar en ciutat i bicicletes híbrides.

•
•
•
•

•
•
•
•

Ús: Ciutat.
Pes: 560 grams.
Rails: Borón.
Característiques: Foam amb efecte memòria i bumper.

Ús: Ciutat.
Pes: 560 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Foam amb efecte memòria i bumper.
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BASESHAPE

SOFTSHAPE

SOFTCOMFORT

BSD-84

BSD-26

BSD-24

BSD-25

R EC A N V I S

BASECOMFORT
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padding level

padding level

padding level

padding level

El model BaseComfort és un selló de ciutat amb
foam amb efecte memòria durador.
La suspensió de elastòmer proporciona un
confort extra en el medi urbà.

El model BaseShape és un selló de ciutat construït
per utilitzar diàriament. L’encoixinat de foam és
confortable i suau, i la coberta sintètica el fa ideal
per a distàncies curtes en el medi urbà.

Aquest selló combina con amb un estil clàssic.
El SoftShape té un canal anatòmic i també disposa
d’un sistema de suspensió d’elastòmer, i foam
amb efecte memòria.

El model SoftComfor combina confort amb un
estil clàssic. Aquest selló proporciona un confort
extra gràcies a la suspensió d’elastòmer i la zona
superior amb foam efecte memòria.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Utilització: Ciutat.
Pes: 645 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Suspensió d’elastòmer,
resistent a l’aigua i memoryfoam.

Ús: Ciutat.
Pes: 550 grams.
Rails: Boron.
Colors: Negre i Marró.
Característiques. Resistent a l’aigua.

Ús: Ciutat.
Pes: 830 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Suspensió d’elastòmer
i memoryfoam.

Ús: Ciutat.
Pes: 870 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Suspensió d’elastòmer
i memoryfoam.

COMFORTPLUS

COMFORTPLUS XL

SPORTPLUS

BSD-27

BSD-101

BSD-105

BSD-111
BSD-112

R EC A N V I S

SUPERSHAPE

Select the PLUS
saddle that fits you
and your bike the
best: The saddles in
the PLUS series are
designed to provide
optimal comfort and
to prevent saddle
sores. Each different
model is optimized
for a specific cycling
posture: Upright,
Relaxed or Active.
All saddles contain a
channel and a lowered
nose or cut-out to
reduce pressure in
the sensitive areas.
And a memory foam
top layer ensures a
comfortable pressure
distribution on the
saddle. The new
SportPLUS saddle
is optimized for an
Active cycling posture
and available in two
widths.

S E LLON S

PLUS CONCEPT

padding level

padding level

padding level

padding level

Aquest model de selló encoixinat
proporciona la màxima comoditat per la
teva bicicleta de ciutat i sortides curtes.
El foam amb efecte memòria supersuave
s’adapta al cos amb la suspensió de
elastòmer i la carcassa es doble densitat,
que garanteix una marxa confortable.

El model Confort PLUS és un selló de talla
única dissenyat per prevenir els frecs amb
postures relaxades sobre la bicicleta. El canal
PLUS i la punta més baixa asseguren una
disminució de la pressió sota l’arc púbic i el
Coxis. El foam de triple densitat amb efecte
memòria assegura una marxa confortable.

El model Comfort PLUS XL, és un selló de
talla única dissenyat per prevenir les rascades
en postures més alçades sobre la bicicleta.
El cabells blancs PLUS i la punta més baixa
asseguren una disminució de la pressió sota
l’arc públic i el Coxis. El foam amb efecte
memòria assegura una marxa confortable.

El model SportPlus és el nostre nou seient
ergonòmic de touring. El selló s’ha dissenyat per
prevenir tots els tipus de rascades i al mateix
temps proporcionar un gran confort. El canal
central prevé de la incòmoda pressió sobre la
zona perineal. A més la capa d’ foam de gamma
alta assegura una ruta confortable.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ús: Ciutat.
Pes: 915 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Suspensió
d’elastòmer, memoryfoam i bumper.

Ús: Ciutat.
Pes: 510 grams.
Rails: Boron.
Característiques: Resistent a l’aigua,
memoryfoam i bumper.

Ús: Ciutat.
Pes: 690 grams.
Rails: Acer.
Característiques: Suspensió d’elastòmer,
resistent a l’aigua i memoryfoam i bumper.

Ús: Touring.
Pes: 440 grams (170mm), 460 grams (185mm)
Rails: Acer.
Característiques: Resistent a l’aigua,
foam amb efecte memòria i bumper.
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ergotechset

AGAFA UN
GRIP I SENT
LA DIFERÈNCIA

Moltes hores sobre el seient requereixen una posició òptima sobre
la bicicleta. Això depèn tant dels punts de contacte sobre el teu seient
i punys. Un puny confortable significarà menys fatiga a les teves mans i
braços. Per això hem desenvolupat el model ErgoTech. Punys ergonòmics
amb un suport especial per a la mà, dissenyats específicament per BBB.
Utilitza un dels nostres grips i sent la diferència.

ergotechset
BHG-87
bhg-88
bhg-89

SISTEMA DE BLOQUEIG
INNOVADOR D’UN SOL CARGOL.

R EC A N V I S

EL INTERFÍCIE D’UN CARGOL
EVITA EL LLISCAMENT SOBRE
EL MANILLAR, I BLOQUEJA
EL TAP O l’ ACOBLAMENT

•
•
•
•
•
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CONTORN ERGONÒMIC PER A
UN CONFORT I SUPORT ÒPTIM

Combinació d’un joc de punys de Kraton
dissenyats ergonòmicament amb suport
de gel suau i acoblaments de 85 mm.
Sistema de bloqueig especial d’un cargol,
que prevé el lliscament sobre el manillar,
i bloqueja el tap final o l’acoblament.
Molt confortable a causa del contorn
anatòmic especial i el suport per a la mà.
Inclou 2 taps.
BHG-88/89: Versió especial per a
sistemes de manetes de canvi twist.

Longituds i opcions de colors:
• BHG-87: 133mm, negre / gris i
negre / marró.
• BHG-88: 1 x 133 mm i 1 x 92 mm,
negre / gris i negre / marró.
• BHG-89: 92 mm, negre / gris.

•
•

slimfix

sticky

BHG-82
bhg-83
bhg-84

BHG-72

BHG-34

Punys de Kraton dissenyats ergonòmicament amb suport de
gel suau i sistema de bloc especial d’un cargol.
El sistema de bloqueig d’un cargol prevé el lliscament sobre
el manillar i bloqueja el tap final o l’acoblament.
Versió especial per a sistemes de manetes de canvi twist.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.
Extremadament lleugers.
Taps inclosos.
Pes 49 grams.
Longitud: 130 mm.
Colors: negre, blau, vermell i verd.

dualgrip

dualfix

lightfix

BHG-06
bhg-07

BHG-31

BHG-19

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.

•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•

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.
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•
•
•
•
•
•

•

Punys en Kraton dissenyats ergonòmicament
Molt còmodes a causa de la seva forma
anatòmica i al suport per a la mà.
Sistema de fixació per cargol per a un ancoratge
perfecte al maillar.
Fàcil muntatge.
Longitud: 135 mm.
Colors: negre, blau i vermell.

R EC A N V I S

Longituds i opcions de color:
• BHG-82: 133mm, negre / gris i negre / marró.
• BHG-83: 1 x 133 mm i 1 x 92 mm, negre / gris i negre / marró.
• BHG-84: 92mm, negre / gris.

•
•

PUN YS

•

ERGOTECH

PUN YS

ERGOFIX

BHG-35

BHG-71

Puny bloquejable ultralleuger amb abraçadora d’alumini.
Interfície atornillable que impedeix el lliscament al manillar.
L’ acabat de la superfície de silicona li dóna una excel·lent tracció d’agafada i té propietats per evitar vibracions.
Dos taps finals 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: 133 mm.
Colors: negre / negre, negre / blanc, negre / blau i negre / vermell.

R EC A N V I S

•
•
•
•
•
•
•

STICKYFIX
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•
•
•
•
•
•

INTERGRIP

LEATHERFIX

BHG-75
BHG-76
BHG-77

BHG-16
bhg-16n

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.

•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•

EXCLUSIVE

FOAMWAVE

FOAMGRIP

BHG-29

BHG-26
bhg-26N

BHG-32

BHG-28
bhg-28G

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 lleugers, ergonòmics i
confortables amb propietats anti vibratòries.
Taps inclosos.
Longitud: 128 mm.

•
•
•
•

PUN YS

•
•

EXCLUSIVE

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.

R EC A N V I S

•
•
•
•

multifoam

TOURGRIP

TWISTGRIP

GRIPSTOP

BHG-27

BHG-22

BHG-23
bhg-23G

BHG-51

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.
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B AN YE S

ERGOSTICKS M

ERGOFIBER

THREE-D FORGED

TRAILMONKEY

bbe-15

bbe-14

bbe-08

bbe-01

•
•
•
•

Banyes modelades amb forma anatòmica.
S’adapten a la forma natural de les mans.
Insuperable confort d’agarri.
Longitud: 110 mm. Pes: 144 grams.

•

R EC A N V I S

•

•
•
•
•
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•
•

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.

•
•
•

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.

LIGHTSTRAIGHT

THREE-D

CLASSIC

LIGHTCURVED

bbe-17

bbe-05

bbe-07

bbe-18

Alumini 6061 T6 forjat en 3D d’una peça.
Forts , lleugers i resistents.
Longitud: 95 mm. Pes: 104 grams.
Colors: negre i blanc.

•
•
•

Forjats d’una peça per a major durabilitat.
Alumini forjat 3D 6061 T6.
Longitud: 105 mm. Pes: 129 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 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.

•
•
•
•
•
•

RACERIBBON

SPEEDRIBBON

RACERIBBON

gripribbon

bht-14

bht-05

bht-12

bht-04

bht-11

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: vermell, blau, verd, negre i blanc.

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Estructura de carboni.
Material de poliuretà lleuger.
Fàcil de netejar.
Cinta i taps de manillar inclosos
Colors: blanc i negre.

raceribbon

SCREWON

endcaps

bht-01

bht-96

bht-91s

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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: vermell, negre, verd, blanc, groc neó i blau.

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, process blau, magenta, vermell, verd, negre suro,
blanc suro, blanc i groc.

•
•
•
•

Realitzada en escuma EVA
ajustable amb acabat rugós.
La preferida pels professionals.
Cinta de rematada i taps de
manillar inclosos.
Colors: negre i blanc.

R EC A N V I S

•
•

•
•

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: blau, verd, vermell, negre i blanc.

M AN ILL AR TAPE

•

FLEXRIBBON GEL

•
•
•

Taps de manillar per assegurar
l’ajust de cinta de manillar.
Set de 2 peces.
Color: negre.

endcaps

endcaps

bht-90s

bht-92s

Taps de manillar per assegurar l’ajust de cinta de manillar.
Set de 2 peces.
Color: plata.

•
•
•

Taps de manillar per aseegurar l’ajust de cinta de manillar.
Set de 2 peces.
Color: Carboni.
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•
•
•

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.

•
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•
•
•
•

ERGOBAR

AEROLIGHT

aerobase

aerofix

BHB-33

BHB-58

BHB-52

BHB-55

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).

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DELS MANILLARS A LA PÀGINA 180

•
•
•
•
•

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.

RISERBAR

MULTIBAR

BHB-08

BHB-10

BHB-30
BHB-30OS

Elevació: 0 mm.
Curvatura: 12 graus.
Pes: 302 grams.

•
•
•
•

Elevació: 30 mm.
Curvatura cap a enrere: 10 graus.
Curvatura: 5 graus.
Pes: 346 grams.

•
•
•
•

M AN ILL AR : M T B/ T RE K K I NG

•
•
•

FLATBAR

illar 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).

R EC A N V I S

•
•
•

TOPBAR

SKYBAR

UNIFIX

BHB-04
BHB-04OS

BHB-06
BHB-06Os

BHB-90

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).

•
•
•

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.
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P OT È NCIA : C A RRE TE R A /MTB
R EC A N V I S

•
•
•

1 26

•
•

ROADFORCE II

ULTRAFORCE

HIGHRISE

BHs-07
BHs-08

BHs-01

BHs-24
bhs-25

Potència forjada 3D d’una peça.
Adhesius negre sobre negre.
Diàmetre: 26,0 mm (BHS-07) o 31,8 mm (BHS-08).

•
•

•
•
•

Potència forjada 3D d’una peça.
Gravat en negre sobre negre.

Potència de MTB/híbrida forjada 3D.
Adhesius negre sobre negre.
Diamètre: 25.4 mm (BHS-24) i de 31,8 mm (BHS-25).

DOWNFORCE

MOUNTAINFORCE

BHs-36

BHs-03

Potència forjada 3D d’una peça.
Gravat en negre sobre negre.

Check for full specs of stems page 180

•
•

Potència forjada 3D d’una peça per MTB.
Gravat en negre sobre negre.

•
•

highsix

highfix

BHs-28
bhs-29

BHs-34
bhs-35

Cos de potència forjat 3D d’una peça per MTB i Híbrides.
Angle ajustable.
Diàmetre:: 25,4 mm (BHS-28) o 31,8 mm (BHS-29).

•
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•
•

Cos de potència forjat 3D d’una peça per MTB i Híbrides.
Angle ajustable.
Muntatge directe en el tub de direcció. Per 28,6.
Diàmetre: 25,4 mm (BHS-34) o 31,8 mm (BHS-35).

T IGE S D E S E LLON S

toppost

skyscraper

bsp-14

bsp-15

bsp-20

R EC A N V I S

elitepost

•
•
•

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).

•
•
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•
Check for full specs of seatposts page 180

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).

THESTRANGLER

SMOOTHLEVER

lightstrangler

lightlever

bsp-97

bsp-80

bsp-87

bsp-85

bsp-86

•

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.

•
•
•
•
•

Palanca d’alliberament ràpid
Quick-Lift.
Disseny suau, especial per evitar
qualsevol interacció a la cama.
Alumini 6061 T6.
Per tija 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.

•
•

AB R AÇAD ORE S

postfix

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.

R EC A N V I S

shiftfix

framefix

numberfix

AEROFIX

bsp-90

bsp-94

bsp-95

bsp-96

•
•
•

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.
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.
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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.

PE DALS
R EC A N V I S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

forcemount Ti

forcemount

dualride

dualchoice

BPD-13

BPD-14

BPD-22

BPD-23

Pedal MTB compatible SPD.
Eix de titani mecanitzat CNC.
El disseny obert permet un fàcil alliberament de fang.
Fàcil mecanisme de conexió clip-in / clip-out
Cos amb reforç d’acer inoxidable.
Rodaments segellats de fricció en el costat del
cigonyal, el cartutx que porta a la part exterior.
Tensió ajustable.
Compatible amb SPD BBB Click & Go tacs inclosos.
Pes límit pilot: 85 kg.
Pes: 244 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.

click&go

classicride

mount&go

bigfeet

BPD-01

BPD-17

BPD-15

BPD-16

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.

•
•
•
•
•
•

130

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.

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.

mountainhigh

trailride

BPD-36

BPD-32

BPD-35

•

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.

•
•
•

•

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.

•
•
•

PE DALS

•
•
•
•
•
•

coolride

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.

R EC A N V I S

•
•
•

feetrest

comfortlight ii

easyrider ii

comfortrider

BPD-90

BPD-28

BPD-24

BPD-29

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.

•
•
•
•
•

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.
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•
•

•
•
•
•

EASYBASE

ROADDYNAMIC

ROADCLIP

BPD-41

BPD-26

BPD-42

BPD-05

BPD-02a
bpd-02f

•

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.

•
•

Cales amb 9º de
flotabilitat, també
disponible versió Fixa
(BPD-02F).
Compatible amb pedals
BBB BPD-05 RoadDynamic
i pedals LOOK.

R EC A N V I S

•

EASYTREK

BIKE & TIGHT

NOSETIGHT

FEETTIGHT

SANDGRIP

MULTICLIP 2.0

BPD-30

BPD-95

BPD-96

BPD-91

BPC-04a
BPC-04f

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.

•
•

Clips dels peus sense tirants.
Compatible amb el o Mount &
G (BPD-15), Bigfeet (BPD-16) i
ClassicRide (BPD-17).

•
•
•
•

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.

•
•
•
•

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.

PE DALS

•

EASYTREK II

•
•

Cales amb 3º de flotació,
també disponible versió
fixa (BPD-04F).
Compatible amb LOOK
KEO i altres sistemes.
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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.

COMPOST ORGÀNIC

COMPOST SINTERITZAT

COMPATIBILITAT

Les nostres pastilles amb
revers en color blau compten 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.

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.

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.

Shimano		
Magura
Avid/SRAM	Hope
Formula		
Tektro
Hayes		
Giant

COM PATI B LE AMB S h im an o

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-50

BBS-50S

BBS-51

BBS-52
bbs-53

BBS-52S

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano Deore XT
M755, Grimeca system 8, Hope Mono
M4, Hope Tech M4 i The Cleg.

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano Deore XT
M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech
M4 i The Cleg.

•
•

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Shimano
Deore M555 i Nexave
C901 hydraulic.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano Deore M575,
M525, M515, M506, M495, M486,
M485, M475, M466, M465, M447,
M446, M445, M416, M415, M395,
M375 i M355, 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.

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano Deore M575, M525,
M515, M506, M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446, M445, M416,
M415, M395, M375 i M355, 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.

Discstop

DISCSTOP HP

Discstop hp

Discstop

BBS-53T

BBS-54

BBS-54S

BBS-54T

PAS TILLE S D E F RE D E D IS C

•
•

Discstop hp

R EC A N V I S

•

•
•

Compatible: Shimano Deore M575, M525, M515,
M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465,
M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375 i
M355, 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.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano XTR M975, M966,M965,
XTM775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535,
Saint M800 i Hone M601 i Tektro Dash i Parabox.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
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 XTR M975,
M966,M965, XTM775, M765, SLX M665,
LX M585, Deore M535, Saint M800 i
Hone M601 i Tektro Dash i Parabox.

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop

BBS-55

BBS-55S

BBS-56

BBS-56S

BBS-56T

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano Saint M810,
Saint M820 i Zee M640 i Tektro
Quadiem i Quadiem SL.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano Saint M810,
Saint M820 i Zee M640 i Tektro
Quadiem i Quadiem SL.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano XTR M9020,
M9000, M987, M985, XT M8000, M785,
SLX M675, SLX M666, Deore M615,
BR-CX77, BR-S700, BR-RS785, BR-R517,
BR-R317, FSA K-Force DB-XC-9000 i
FSA Afterburner DB-XC-9150.

•
•
•

•

Compatible: Shimano XTR
M9020, M9000, M987, M985,
XT M8000, M785, SLX M675,
SLX M666, Deore M615, BRCX77, BR-S700, BR-RS785,
BR-R517, BR-R317, FSA K-Force
DB-XC-9000 i FSA Afterburner
DB-XC-9150.
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Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano XTR M9020,
M9000, M987, M985, XT M8000, M785,
SLX M675, SLX M666, Deore M615,
BR-CX77, BR-S700, BR-RS785, BR-R517,
BR-R317, FSA K-Force DB-XC-9000 i
FSA Afterburner DB-XC-9150.

R EC A N V I S

•

•
•
•

•

136

•

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-561

BBS-561s

BBS-38

BBS-39

BBS-39S

BBS-42

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Shimano
Flat-Mount BRRS505/805.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano
Flat-Mount BRRS505/805.

•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: SRAM HydroR.

•

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid-SRAM
XO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir
9 Trail i Guide.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Avid-SRAM
XO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir
9 Trail i Guide.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid
mechanical 2002-2004,
Ball Bearing 7, Juicy 7,
Juicy 5, Juicy 3, Ultimate i
Promax DSK-950.

Discstop hp

Discstop

Discstop hp

Discstop

Discstop hp

Discstop hp

BBS-42S

BBS-42T

BBS-43

BBS-43t

BBS-44

BBS-44s

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Avid
mechanical 2002-2004,
Ball Bearing 7, Juicy 7,
Juicy 5, Juicy 3, Ultimate i
Promax DSK-950.

•

Compatible: Avid
mechanical 2002-2004,
Ball Bearing 7, Juicy 7,
Juicy 5, Juicy 3, Ultimate
i Promax DSK-950.

•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid
ball bearing 5.

•

•

Compatible: Avid ball
bearing 5.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid Code
(2008 - 2010), Code 5 i
Code 7.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Avid Code
(2008 - 2010), Code 5 i
Code 7.

Discstop hp

Discstop hp

Discstop

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-441

BBS-441s

BBS-441t

BBS-442

BBS-442s

BBS-443

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid Elixir,
SRAM XX i SRAM XO
series.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Avid Elixir,
SRAM XX i SRAM XO
series.

•

Compatible: Avid Elixir, SRAM
XX i SRAM XO series.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid Code (2011
- 2014) i Code R.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Avid Code
(2011 - 2014) i Code R.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Avid DB1/
DB3/DB5.

COMPATI B LE AM B AVi d/s r am

PA S T IL L E S D E FRE D E D IS C

•

Discstop hp

COM PATI B LE AM B For m u l a

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-65

BBS-65s

BBS-66

BBS-66s

BBS-67

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Formula B4, Racing XC/
Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/PL i
Grimeca System 13.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Formula B4, Racing XC/
Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/PL i
Grimeca System 13.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Formula ORO.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Formula ORO.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Formula Mega, The One,
C1, R1, RR1, RX, RO i T1.

Discstop hp

Discstop

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-67s

BBS-67t

BBS-45

BBS-45s

BBS-48

PAS TILLE S D E F RE D E D IS C

Discstop hp

R EC A N V I S

CO MPATIBLE AM B Hayes

•
•
•

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Formula Mega, The One,
C1, R1, RR1, RX, RO i T1.

•

Compatible: Formula Mega, The One,
C1, R1, RR1, RX, RO i T1.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Hayes HFX-mag i
HFX-9-series hydraulic, Promax MX1.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Hayes HFX-mag
i HFX-9-series hydraulic,
Promax MX1.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Hayes SOLE hydraulic,
MX2, MX3, MX4, GX2, Sole mechanical,
Cannondale Helix 6 i Cross MB700T.

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-491

BBS-491s

BBS-492

BBS-494

BBS-494s

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Hayes Stroker Carbon,
Stroker Trail i Stroker Gram.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Hayes Stroker Carbon,
Stroker Trail i Stroker Gram.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Hayes Stroker Ryde
i Dyno.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Hayes Prime.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Hayes Prime.
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Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-30

BBS-31

BBS-33

BBS-34

BBS-35

BBS-36

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura
Louise 1999 - 2001 i Clara
2000.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura Clara
2001/2002, Louise FR i
Louise 2002 - 2006.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura Julie
2001 - 2008.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura Marta
i Marta SL till 2008.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura Louise
series 2007/2008, Julie HP
2009 i Marta series 2009.

•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura MT2,
MT4, MT6 i MT8.

•

Discstop hp

Discstop

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-36s

BBS-36t

BBS-371

BBS-371s

BBS-372

BBS-372s

R EC A N V I S

•

Discstop hp

COM PATI B LE AM B M ag u r a

PA S T IL L E S D E FRE D E D IS C

•

Discstop hp

•
•

•
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•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Magura MT2,
MT4, MT6 i MT8.

•

Compatible: Magura MT2,
MT4, MT6 i MT8.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura MT5.
Cargols de fixació inclosos.

•
•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Magura MT5.
Cargols de fixació inclosos.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Magura MT7.
Consta de 4 pastilles.

•
•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Magura MT7.
Consta de 4 pastilles.

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-50

BBS-50s

BBS-57

BBS-58

BBS-64a

BBS-591

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Shimano
Deore XT M755, Grimeca
system 8, Hope Mono M4,
Hope Tech M4 i The Cleg.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano
Deore XT M755, Grimeca
system 8, Hope Mono M4,
Hope Tech M4 i The Cleg.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Hope V4.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Hope Tech X2
/ Mini X2 i Tech V2.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Hope Mono mini.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Hope E4.

COM PAT IBLE AMB H ope

•

•
•
•
•

Discstop hp

Discstop

BBS-52
BBS-53

BBS-52s

BBS-75

BBS-76

BBS-76t

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano Deore M575, M525, M515,
M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465,
M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375 i
M355, 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.

•
•
•

Discstop hp

Discstop hp

BBS-77

BBS-78

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Tektro
Volans, Auriga E-SUB,
Auriga SUB, Auriga
TWIN i Suntour DB8.

•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano Deore M575, M525, M515,
M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465,
M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375 i
M355, 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.

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Tektro
Dorado HD-E710.

COMPATIBLE AMB G iant

COM PATI B LE AMB te k tro

•

Discstop hp

•
•

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Tektro IO i
Novela < 2010.

•
•

•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Tektro IOX,
LYRA i Novela > 2010.

Compatible: Tektro IOX,
LYRA i Novela > 2010.

Discstop hp

Discstop hp

Discstop hp

BBS-52
BBS-53

BBS-52s

BBS-70

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Compatible: Shimano Deore M575, M525,
M515, M506, M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446, M445, M416,
M415, M395, M375 i M355, 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.

•
•
•

Pastilles de fre d’alt rendiment.
Sinteritzades.
Compatible: Shimano Deore M575, M525, M515,
M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465,
M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375 i
M355, 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.

•
•

Pastilles de fre d’alt
rendiment.
Compatible: Giant MPH
2001-2005.

BLEEDKIT

POWERSTOP

POWERSTOP

POWERSTOP

POWERSTOP

BBS-101

BBS-83

BBS-84

BBS-85

BBS-86

•
•
•
•
•

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).

139

Joc de purga per a frens de disc.
Per Avid, Shimano, Magura,
Hayes i Sram.
Adequat per al DOT i oli mineral.
El joc conté: tres xeringues,
ampolles, mànegues, adaptadors
i grapes de tancament.

R EC A N V I S

•

Discstop hp

PAS TILLE S D E F RE D E D IS C

•
•

Discstop hp
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COMPOST DE CARBONI

COMPOST HIGH PERFORMANCE

DISSENY DE TRIPLE CONTORN

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.

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.

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.

•
•

techstop

techstop

techstop

BBS-22hp

BBS-22CHP

BBS-22T

BBS-22ct

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 (BBS26CHP). 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.

•
•
•

PAS TILLE S : C A RRE T E R A

•

techstop

Compatible amb el sistema
de frens Campagnolo.
Tres colors.
Disseny de triple contorn.

R EC A N V I S

•
•
•
•

roadstop

ROADSTOP DELUXE

ROADSTOP DELUXE

BBS-02
bbs-02c

BBS-01d

BBS-01Da

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.
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PA S T IL L E S : C ARRE TE R A

•
•
•
•

R EC A N V I S

•

•
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•
•

•

carbstop

carbstop

techstop

techstop

BBS-25

BBS-25C

BBS-26hp

BBS-26chp

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.

techstop

techstop

techstop

techstop

BBS-23t

BBS-23ct

BBS-23

BBS-23c

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.

ROADSTOP

ROADSTOP

ROADSTOP

BBS-03a

BBS-03b

BBS-03c

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.

•
•

tristop

tristop

tristop

BBS-14hp

BBS-14t

BBS-05

BBS-16t

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.

PAS TILLE S : M T B / C X

•

tristop

Compatible amb Shimano V-brakes.
Pastilles completes amb disseny de triple contorn.
Tres colors.

R EC A N V I S

•
•

veestop

veestop

hydrostop

BBS-16

BBS-04

BBS-09

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

TRISTOP

CANTISTOP DELUXE

BBS-15hp

BBS-15t

BBS-15

BBS-18t

R EC A N V I S

TRISTOP

•
•
•

•
•

•

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.

•
•

•

Recanvi cartutxos per BBB TriStop
(BBS-14HP/14T).
Disseny de triple contorn.

•
•
•

Set de pastilles per a fre Cantilever.
Goma en triple color.
Disseny de triple contorn.

CANTISTOP DELUXE

CROSSSTOP

VEESTOP

CANTISTOP

CANTISTOP

BBS-18

BBS-11t

BBS-06

BBS-07

BBS-08

Set de pastilles per a fre Cantilever.
Disseny de triple contorn.

•
•
•
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•

Recanvi cartutxos per BBB TriStop
(BBS-14HP/14T).
Goma en triple color.
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.

•
•
•
•
•

powermount

powermount

powermount

BBS-90

BBS-91

BBS-92

BBS-93F

Convertidor per la Boixa.
Disseny prim de l’anell de seguretat. Tamb ès compatible per a bicicleta
de carretera Compatible amb eix passant i boixes Quick Release.
Adapta discos IS de 6 cargols en boixes centerlock.
Compatibel 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).

•
•
•

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.

powermount

powermount

powermount

powermount

powermount

BBS-93R

BBS-94f

BBS-94r

BBS-95f

BBS-95r

ADAPTAD ORS PE R A D IS CO S D E F RE /
TAN C AME N TS R À PID S

•
•

CENTERFIT

R EC A N V I S

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

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.

LIGHTBLOCK

MTBBLOCK

WHEELBLOCK

WHEELFIXED

bqr-11

bqr-21

bqr-01

bqr-03

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.
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•

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.

MTB GE AR

ELS SOLTERS ES
DIVERTEIXEN MÉS!

MTBGEAR BCR-105S
Cada any la tendència de muntar a 1X es fa més gran i més gran. I la demanda
d’una gamma més variada de plats es fa més gran també. L’any passat ja
vam introduir el nostre primer plat únic amb un perfil mitjà d’ample estret.
Aquest any ampliem la nostra gamma. desenvolupat específicament per a
una maneta Shimano XT (FC-M8000), aquest engranatge de MTB et prepara
per a les pujades més empinades. Mentre que en seccions de descens manté
la cadena en el seu lloc gràcies a la configuració del MTB-Gear. Així que deixi
del seu matrimoni, els solters es diverteixen més!

BCD: 96 MM

R EC A N V I S

PLATS DE 4 BRAÇOS
DE MTB 1x11

ALUMINI MECANITZAT
CNC 7075 T6

1 46

COMPATIBLE AMB:
SHIMANO DEORE XT FC-M8000

MIDES:
32T, 34T I 36T

ROUNDABOUT 5

ROUNDABOUT 4

MTBGEAR

Per a totes les principals marques
de transmissions tenim plats que
corresponents a cada tipus de maneta.
No importa el BCD o quantes velocitats
utilitzeu. Els nostres plats estan fets
d’alumini mecanitzat CNC durador.
Aquest mètode de fabricació complex
i costòs crea plats més resistents que
duren més temps. Fabriquem plats
específics en totes les mides posibles per
a una una àmplia gamma de bicicletes de
muntanya i de carretera. I per als ciclistes
que volen menys en lloc de més, tenim
una gamma seleccionada dels plats per
fer aquestes modificacions.

bcr-01
bcr-02

BCR-04
BCR-05
BCR-06
BCR-07
bcr-08

BCR-45S
BCR-46S

•
•

•

Clàssic plat de MTB amb 5 braços
per a 8/9 velocitats.
Compatible amb Shimano / Sram.

•
•

Plats per a bieles triples amb (BCR-07/08)
o sense pins.
Compatible amb Shimano / Sram.

•

Plats específics de 2x10, compatibles amb Shimano.

R EC A N V I S

FER UNA ULLADA A LA TAULA EN
PÀGINA 182 PER A UNA DESCIPCIÓ
COMPLERTA DE LES MIDES, ELS
RANGS DE BCD I LES OPCIONS DE PLAT.

MTBGEAR

mtb gear

mtb gear

mtb gear

BCR-41X
BCR-42X
BCR-43X

bcr-44

bcr-47s
bcr-48s
bcr-49s
bcr-50s

bcr-100s
BCR-101s

Plats específics de 2x10, compatibles amb Sram.

•
•

Plats específics per a 1X.
Compatible amb Shimano / Sram.

•
•

Plats per a bieles triples amb 96 i 104 BCD.
Compatible amb Shimano.

PL ATS : MTB

PLATS

•
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•

Conjunt de plats de 2x11 de BTT de 4 braços amb
64 o 96 mm BCD, fets d’alumini de mecanitzat
CNC 7075 T6, amb 64 o 96 mm BCD.
Compatible amb Shimano.

PL ATS : C ARRE TE R A

triplegear

roadgear

bcr-26s
bcr-27s

bcr-15s
bcr-16s
bcr-17s
bcr-18s

bcr-11s
bcr-12s
bcr-14s

Plats d’11 velocitats, compatibles amb Shimano per bieles de 4 braços.
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•

elevengear

•
•

•
•

Plats específics de 9/10 de velocitat amb 130 BCD de doble i triple plat.
Compatible amb Shimano.

compactgear

roadgear

compactgear

bcr-31
bcr-36s
bcr-37s

bcr-21c
bcr-22c
bcr-23c

bcr-32c
bcr-33c
bcr-34c

Plats específics de 9/10 velocitats per bieles compact.
Compatible amb Shimano.

•

Plats específics de 10/11 velocitats, compatibles amb bieles Campagnolo compact i tradicionals.

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

bcs-07s

bcs-08s

bcs-09s

bcs-09c

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.

•
•
•

C AS S E TTE S

•
•

DRIVETRAIN

9v. compatible amb Campagnolo.
Corones extra dures recobertes
amb de nickelplata.
Corones independents amb
espaiadors de nylon.

R EC A N V I S

•
•
•
•

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

bcs-10s

bcs-10c

bcs-11s

bcs-11c

10v. compatible amb Shimano / SRAM.
Vàlid per boixes de 9v.
Corones extra dures recobertes amb de
nickel-plata.
Dents separades i espaiadors d’alumini.

•
•
•

10v. compatible amb Campagnolo.
Corones extra dures recobertes
amb de nickel-plata.
Corones independents amb
espaiadors de nylon.

•
•
•

11v. Compatible amb Shimano/SRAM.
Corones extra dures recobertes amb
nickel-plata.
Corones independents amb espaiadors
de nylon.

•
•

11v. compatible amb Campagnolo.
Corones extra dures recobertes amb de
nickel-plata amb cos d’alumini.
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C A RGOLS D E PL AT

•
•
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•

•
•
•
•
•

SHIMSTARS

SHIMSTARS

shimstars

FOURSTARS

SINGLESTARS

bcr-61

bcr-62

bcr-63

bcr-59s

bcr-60

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-26S i BCR-59,
combinats amb un Ultegra 6800, Dura
Ace 9000 i 105 5800 bieles.

•
•
•

Baules de cadena en alumini 7075 T6.
Només 8 grams el joc de 4 unitats.
Compatible amb els plats BBB
ElevenGear (BCR-26S i BCR-27S).

•
•
•

SINGLESTARS

TORXSTARS

TORXSTARS

TORXSTARS

TORXSTARS

BCR-60S

BCR-53C

BCR-54c

BCR-55S

BCR-56C

Baules de cadena d’alumini 7075 T6.
Cargols directes per a la rosca del plat.
Només 4 grams per cada set de 4
unitats.
Compatible amb BCR-44 30T.
Color: negre.

•
•
•

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.

•
•
•
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Cargols de plat Torx.
Compatible amb plats Campagnolo 11v.
2011 (BCR-23C/34C).
En alumini ultralleuger 7075 T6.

TORXSTARS

TORXSTARS

HEXSTARS

HEXSTARS

CHAINWATCH

BCR-57X

BCR-58S

BCR-51

BCR-52

BCR-80A

•
•
•
•

Baules de cadena d’alumini 7075 T6.
Només 7 grams per joc de 4 unitats.
Compatible amb BCR-44 32T/34T/36T i
la seva configuració d’un sol anell.

Cargols de plat Torx.
Compatible amb 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.

•
•

rollerboys

rollerboys

bdp-22

bdp-21

bdp-11

bdp-12

11T.
Rodetes d’alumini d’alta qualitat.
Super rígides per a un canvi ràpid
Gir súper suau i durador
Compatibles amb Shimano 9, 10 i 11v.
(excepte RD-7900 i 7970) i Campagnolo 11v.

•
•
•
•
•

11T.
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
Compatibles amb Shimano 9, 10
i 11v. (excepte RD-7900 i 7970) i
Campagnolo 11v.

•
•
•
•
•
•

•
•

10T.
Model RollerBoys equipades amb
rodaments ceràmics.
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.

•
•
•
•
•

11T.
Model RollerBoys equipades amb
rodaments ceràmics.
Disseny especial de les dents per a un canvi
més precís i ràpid.
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.

rollerboys

rollerboys

rollerboys

bdp-05

bdp-01

bdp-02

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.

•
•
•
•

10T.
Disseny especial de les dents per a un canvi més precís i ràpid.
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.

•
•
•
•

R EC A N V I S

•
•

aluboys

ROD E TE S D E C A NVI

•
•
•
•
•

aluboys

11T.
Disseny especial de les dents per a un canvi més precís i ràpid.
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.

1 51
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shiftline

brakewire

speedwire

bcb-06c
bcb-06m
BCB-06S

bcb-05c
bcb-05s

bcb-20m
bcb-20r
bcb-21m
bcb-21r
bcb-22c

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

• Conjunt de cables de fre.
• Pre-revestits amb un compost de polímer especial per
•
•
•
•

R EC A N V I S

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
152

stopline

•

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-10C: compatible amb Campagnolo.
Recobert de PTFE.
BCB-11: compatible amb Shimano /
SRAM. Slick-Acer (STS).
BCB-12C: compatible amb els sistemes
desviador Campagnolo. Slick-Acer (STS).

cablecap kit

cablewrap

spacehanger

HYDROGUIDE

adjuster

adjuster

bcb-99

bcb-90b
bcb-90d

bcb-101

bcb-94

bcb-93

bcb-96

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.

•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•

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 precís per a
cables de canvi.
Per a topalls de cable
no roscats.
Conjunt de 2 unitats.

cablestop

hydroclamp

veepipe

cableconnect

line adjuster

bcb-97

bcb-92

bcb-91

bcb-98

bcb-95

Terminals de cable de
fre o canvi d’alumini.
S’ajusta tant al fre com
al cable de canvi.
40 unitats per joc.

•
•
•

Abraçadora d’alumini per
a cables hidràulics.
S’ajusta als orificis de
cable estàndard.
Conjunt de 2 unitats.

•
•
•

Tubs de fre V d’alumini.
S’inclouen cobertes de goma.
Conjunt de 2 unitats.

•
•
•
•

Connector de cable.
S’adapta als cables de 4 i 5 mm.
Gira 360 graus.
Set de 4 peces.

•
•
•
•
•

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.

•
•

singleline

powerline

powerline

powerline

powerline

bch-010

bch-011

bch-80

bch-81

bch-82

bch-90

Single Speed/Cadenes per
boixes de canvi intern d’1-7v.
Qualitat: Gris.
Pes 359 grams.

•
•
•

Single Speed/Cadenes par
bujes de canvi intern de 1-7v.
Calidad: Nickel.
Peso 397 gramos.

•
•
•

•
•
•

8v. Compatible.
Qualitat: gris.
Pes: 320 grams.

•
•
•

8v. Compatible.
Qualitat: gris/nickel.
Pes: 320 grams.

•
•
•

8v. Compatible.
Qualitat: nickel.
Pes: 320 grams.

C AD E N E S

•

singleline

9v. Compatible.
Qualitat: gris.
Pes: 292 grams.

powerline

powerline

powerline

powerline

powerline

bch-91

bch-92

bch-101

bch-102

bch-112

R EC A N V I S

•
•
•

•

•
•
•

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: níquel.
Pes: 265 grams.

springlink

smartlink

smartlink II

Smartlink II

Smartlink II

smartlink

bch-01

bch-01s

bch-08

bch-09

bch-10

bch-11s

Baula de tancament
compatible amb cadenes BBB
single speed (BCH-010/011).

•

Baula de tancament
compatible amb cadenes
BBB single speed (BCH010/011).

•

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

rimtape

valveextender

bti-91

bti-92

bti-93

bti-97

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).

•
•
•

Prolongador de vàlvula d’alumini.
Perfecte per a llandes de carboni
de perfil alt.
Longitud: 50 mm.

rimtape

rimtape

rimtape

valveextend

bti-94

bti-95

bti-98

bti-99

R EC A N V I S

•
•
•
•
•
•
•

rimtape

•
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•
•
•
•
•

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).

•
•
•
•

biketube road

•

Cambres de carretera amb vàlvula Presta
en versió superlite amb compost en butil
ultralleuger (BTI-72 i BTI-73).

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).

•
•
•
•
•

biketube mtb

•
•

Cambres de MTB amb vàlvules Presta i
Schrader.
Versió ultralleugera amb compost de goma
de butil.(BTI-67, BTI-69 i BTI-89S).

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).

•
•
•
•
•

biketube trekking

•

Per a bicis de trekking amb
vàlvula Schrader i Dunlop.

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.

Biketube Kids

•
•

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 (BTI-01).

B IE LE S

•
•
•
•
•

bottompress

bottompress

BOTTOMFIT

BOTTOMFIT

BOTTOMFIT

BOTTOMFIT

bbo-01

bbo-05

BBO-71

BBO-75

BBO-81

BBO-85

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.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•

Permet la instal·lació de bieles
carretera amb cargol de 24
mm en caixa de PF30 sense
necessitat d’adaptadors.
Fàcil d’instal·lar, disseny
roscat.
Rodaments oscil·lants que
incrementa la seva durada.
Rodaments de grans
dimensions per carretera.
Externs totalment
mecanitzats en CNC.
Diàmetre: 46 mm.
Rodaments d’acer crom.
Vàlid per a eixos de 24 mm
Vàlid per a longitud de caixa
de 68 mm.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Permet la instal·lació
de bieles carretera amb
cargol de 24 mm en caixa
de PF30 sense necessitat
d’adaptadors.
Fàcil d’instal·lar, disseny
roscat.
Rodaments oscil·lants que
incrementa la seva durada.
Rodaments de grans
dimensions per a MTB.
Externs totalment
mecanitzats en CNC.
Diàmetre: 46 mm.
Rodaments d’acer crom.
Vàlid per a eixos de 24 mm
Vàlid per a longitud de caixa
de 68/73 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permet la instal·lació de
bieles carretera cargol de 24
mm en caixes de BB30 sense
necessitat d’adaptadors.
Fàcil d’instal·lar, disseny
roscat.
Rodaments oscil·lants que
incrementa la seva durada.
Rodaments de grans
dimensions per carretera.
Externs totalment
mecanitzats en CNC.
Diàmetre: 42 mm.
Rodaments d’acer crom.
Vàlid per a eixos de 24 mm
Vàlid per a longitud de caixa
de 68 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permet la instal·lació de bieles MTB
cargol de 24 mm en caixes de BB30
sense necessitat d’adaptadors.
Fàcil d’instal·lar, disseny roscat.
Rodaments oscil·lants que
incrementa la seva durada.
Rodaments de grans dimensions
per a MTB.
Externs totalment mecanitzats
en CNC.
Diàmetre: 42 mm.
Rodaments d’acer crom.
Vàlid per a eixos de 24 mm
Vàlid per a longitud de caixa de
68/73 mm.

bottomthread

bottomthread

bottomthread

bottompress

bottompress

bottompress

bbo-31

bbo-35

bbo-36

bbo-21

bbo-25

bbo-22

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.

COMPROVAR LES ESPECIFICACIONS COMPLERTES
DEL EIXOS DE PEDALIER A LA PÀGINA 185

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

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/92mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pedaler GXP compatible amb
Press Fit
Externs totalment mecanitzats en
CNC.Part central de composite amb
les juntes tòriques.
Diàmetre interior del rodament 22
mm, costat oposat al pinyó (sense
necessitat d’adaptadors!).
Guardapols en el costat contrari a
la transmissió.
Diàmetre: 41 mm.
Rodaments d’acer crom.
S’adapta a bieles de 24-22 mm
bieles.
Vàlid per a longitud de caixa de
86,5 / 89,5 / 92 mm.

bottombear

bottombear

bbo-11

bbo-15

bbo-26

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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.

bottomlink

bottombear

bottombear

bbo-51
bbo-52
bbo-53
bbo-54

bbo-61

bbo-41

bbo-42

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 suports.

R EC A N V I S

•
•
•
•
•
•
•

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 Press Fit en acer
inoxidable compatibles amb bieles
Campagnolo Ultra-Torque.
Mesura: 37 x 25 x 6 mm.

•

Bottomadapt

Bottomadapt

ShimSet

bbo-16

bbo-17

BBO-91

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.

Rodaments Press Fit en acer inoxidable
compatibles amb bieles Campagnolo
anteriors a Ultra-Torque.
Mesura: 37 x 25 x 7 mm.
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•
•

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.

bottomsquare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

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.

B IE LE S

bottombear

D IRECCION S

Tapered
BHP-45

45°

45°

Tapered

Tapered

Tapered

BHP-455

BHP-456

BHP-46

36°

45°

45°

45°

45°

45°
45°

45°

36°
36°

•
•
•
•
•

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.

R EC A N V I S

•
•
•
•

semi-integrated
BHP-51

semi-integrated Tapered
BHP-53

36°

45°
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•
•
•
•
•

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.
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semi-integrated tapered
BHP-54

45°

36°

•
•
•
•
•

Direcció tapered semi-integrada.
Tub de direcció ID: 44 mm.
Adapta tub tapered 1.1/8”-1.5” i en no-tapered de 44mm.
Diàmetre 1,1 / 8-1,5 “- 41,0-51,8 mm.
Tapa superior en alumini de 15 mm.
Corona oberta per a una instal·lació senzilla.

45°

36°

•
•
•
•
•

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.

BHP-40
BHP-42

•
•
•
•
•

integrated

semi-integrated

BHP-41

45°

BHP-50

36°

45°

45°

•
•
•
•

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.

D IRECCION S

integrated

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 15mm.
Corona oberta per a una instal·lació senzilla.

R EC A N V I S

•
•
•

turnaround

turnaround

threadaround

threadaround

BHP-01

BHP-02

BHP-15

BHP-16

Direcció a-head amb rodaments segellats.
Pedalier del quadre: ø 30.2 mm.
Pista de direcció: ø 26.4 mm.

•
•
•

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.
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D IRECCION S

stainlessset
BHP-92

stainlessset
BHP-93

36°

cromoset

45°

•

•

•

45°

45°

•

Rodaments de recanvi per dir.
integrades.
Compatible amb: BHP-41/51 i unes
altres de la mateixa mesura.

BHP-94

45°

•

45°

•

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.

R EC A N V I S

•

taperedset

45°

•

Rodaments de recanvi per dir.
integrades.
Compatible with: BHP-40/42
and others with same size.

BHP-91

36°

45°

•

Rodaments de recanvi per dir.
integrades.
Compatible amb: BHP-41/51 i unes
altres de la mateixa mesura.

BHP-90

45°

cromoset

taperedset
BHP-945

taperedset
BHP-946

36°

taperedset

45°

•
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•

Rodaments de recanvi per
direccions integrades Tapered.
Compatible amb: BHP-455 i
altres amb la mateixa mida.

BHP-95

36°

taperedset

•

Rodaments de recanvi per
direccions integrades Tapered.
Compatible amb: BHP-456 i
altres amb la mateixa mida.

BHP-97

36°

45°

45°

•

BHP-96

45°

taperedset
45°

45°

45°

45°

45°

45°

36°

36°

36°

•
•

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.

ultraspace

lightspace

BHP-37

BHP-35

BHP-36

•
•

Espaiadors de direcció ultralleugers en composite.
Kit de 3 espaiadors: 2x 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.

•
•
•
•
•
•

D IRECCION S

•
•
•
•
•

transspace

Espaiadors de direcció ultralleugers en alumini.
Disseny exclusiu que permet un 38% d’estalvi de
pes comparat amb espaiadors d’alumini estàndard.
Kit de 4 espaiadors: 5, 10, 15, 20 mm.
Diàmetre: 1.1/8”.
Pes del set: 20 grams.
Colors: negre i blanca lluentor.

R EC A N V I S

•
•
•
•
•

extender

tubeextend

roundhead

powerhead

BHP-20
bhp-21

BHP-22

BaP-02

BaP-03

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.

•
•
•

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.
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TÈCNICA
Sapigueu tota la informació sobre tots els detalls tècnics dels
productes d’aquest catàleg. En aquesta part trobareu tota la
informació sobre els materials utilitzats per a la bici, accessoris
i peces. A més d’això es pot trobar la compatibilitat de totes
les nostres productes i trobareu informació detallada sobre les
nostres llums, roba, cascos i ulleres esportives.

INDEX

164 Ulleres esportives
166 Cascos
168	Roba / cobre sabates /
Guants / Mitjons
172 Cicle computadors
173 Llums
177 Borses
178 Sellons
180 Potències / Manillars / tiges
181 Manxes
182 Plats
183 Cintes / Politges de canvi
184 Tiges
185 Eixos de pedalier / Direccions

1 63

TEMPLE TIPS
BSG-43T

MORAT

PLATA

TARONJA

VERD

VERMELL

BLAU

FUM MIRALL

FUM

Conjunt de patilles addicionals
per BSG-43 Select, BSG-45 Adapt,
BSG-50 Summit, BSG-51 Select
Optic i BSG-55XL Select XL.

OR

ULLE RE S
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COLOR OPTIONS SPARE LENSES

MLC

MLC

MLC

MLC

MLC

MLC

MLC

FUN

FUM

TIPUS
DE LENT

CODI

WINNER

BSG-39

SELECT

BSG-43

ADAPT

BSG-45

•

ADAPT SE

BSG-45SE

•

SUMMIT

BSG-50

SELECT

BSG-51

IMPULSE

BSG-52

IMPULSE S

BSG-52S

FULLVIEW

BSG-53

•

SELECT XL

BSG-55XL

•

•

•

•

FOTOGROC
CROMÀTIC

TRANSPARENT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MIRALL
CLAR

•

ULLE RE S

CARACTERÍSTIQUES D’ULLERES ESPORTIVES

100%
UV

Lents amb protecció 100% UV.

Temples flexibles i nas ajustable
proporciona l’ajustament perfecte.

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

LENTS PZ - POLARITZADES

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%.light to
flow through.

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 PC - “SMOKE” (FUM)

LENTS CORVAD ES

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.

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.

LENTS MLC - TECNOLOGIA
“MULTI LAYER COATI NG”
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.

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q U E S

Ulleres amb lents intercanviables.
Lents grogues i transparents incloses.

LENTS PH - FOTOCROMÀTIQUES

Ulleres amb lents intercanviables.
Lents transparents incloses.

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

Inclou funda de transport.

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.going to crack or not.
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C AS COS

OMEGA

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q UE S

OMEGA

Juntament amb la Universitat Tècnica de Delft, hem
desenvolupat un sistema de retenció que és més
còmode de portar. El punt de pressió no es col·loca
en el centre, es divideix entre dos punts a la part
posterior del cap. D’aquesta manera la pressió es
divideix de manera uniforme sobre el cap. El sistema
de retenció Omega és el més sensible i té la millor
fixació. Per la part superior de la línia d’ajust del casc.

TWISTCLOSE
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.
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CARACTERÍSTIQUES DELS CASCOS
Tecnologia In-Mold.

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

Reixeta contra insectes.

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

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

Amb qualitats reflectants de la llum en la foscor.

Reforçada de Carboni.

Cintes ajustables.

Adhesius reflectors.

ROB A
E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q UE S
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MATERIALS DE LA ROBA / COBRE SABATES / GUANTS / MITJONS

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.

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.

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

Un teixit tècnic amb un alt poder de compresió i
gran retenció de la forma. La compressió muscular,
garantida per l’extraordinària elasticitat de la tela,
disminueix la producció d’àcid làctic, redueix la
tensió muscular i millora el rendiment atlètic.

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

La seva especial terminació, no solament accelera
l’evacuació de la suor, sinó que ho dissipa facilitant
la seva evaporació.

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.

Teixit d’alta tecnologia que millora el transport
d’humitat. Excel·lents característiques aïllants amb
un recobriment repel·lent a l’aigua molt durador.

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

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

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.

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

Teixit de gamma alta, ultra lleuger, amb
transpiració (20.000 g / m2 / 24h) realitzat
en 3 capes amb característiques, paravent i
impermeable (20.000mm / H2O) 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
(20.000 g / m2 / 24h) realitzat en 3 capes
amb característiques, paravent i impermeable
(20.000mm / H2O). 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.
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Tecnologia que manté els peus i turmells
calents i confortables a causa del benefici en
metabolisme i micro circulació. Nano partícules
de pols ceràmica, incorporat en el teixit dels
mitjons, reflecteixen els rajos infrarojos (FIR)
emesos pel cos. Això facilita el metabolisme i
incrementa el flux sanguini cap als peus.

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.

Material recobert de goma exterior de poliuretà
(PU) amb Lycra elàstica interior per proporcionar
el més alt nivell de resistència a l’aigua,
flexibilitat i obtenir un ajust excel·lent

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.

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

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.

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

ELITE 3D PADDING

ERGOFIT PADDING

Un embuatat en forma de 3D desenvolupat per al
màxim suport i comoditat .La tècnica de tall 3D
fa que aquest coixinet sigui suau , lleuger i molt
transpirable. Té elàstic en 4 direccions i el teixit
antibacterià suau de la capa superior absorbeix i
expulsa la humitat de la pell. Disponible per homes
i dones de forma específica.

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.

PERFORMANCE PADDING

JUNIOR PADDING

ITALIAN PADDING

MULTISTRETCH PADDING

Realitzat amb quatre capes de farciment
elàstic per a obtenir la màxima comoditat. Feta
d’una sola peça, aquest farcit italià s’adaptarà
completament al seu cos. El teixit antibacterià
suau de la capa superior absorbeix i expulsa la
humitat de la pell. Disponible per homes i dones
de forma específica.

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

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.

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

Per a home.

Per a dona.

Unisex.

3 butxaques posteriors
de fàcil accés.

3 butxaques, un amb
cremallera oculta.

4 butxaques, un
amb cremallera.

Coll amb part interior
en folro polar.

Part superior de malla.

Malla altament transpirable amb
funció d’assecat ràpid gràcies a
que redueix l’àrea de contacte.

Cremallera amb
solapa interior.

Mànigues precurvades que
permeten un millor ajust
sobre la bicicleta.

Repel.lent a l’aigua

Cremallera sencera YKK.

Costures planes.

Cremallera sencera.

Amb qualitats reflectants
de la llum en la foscor.

Adhesius reflectors.

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

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.

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.

Insercions d’escuma amb
efecte memòria.

Impressions de silicona
estratègicament collocades,
que proporcionen un major
agarri sobre manillars i
palanques de fre.

Pitgeu amb el polze,
compatible amb pantalla i el
dit índex a la mà dreta.

Insercions de gel.

Teixit de tovallola a
la zona del polze.

Sistema de tancament
del canell Wristlock.

Palma antilliscant.

Tires entre els dits per treure
el guant més fàcilment.

Tiradors de tela per a una
extracció del guant més fàcil.

Costures segellades eliminen
les filtracions quan s’estiren.

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.

Reforçat amb Kevlar.

Reforçada.

Tira de velcro per assegurar
el tancament.

Tira de velcor que permet el
seu ús amb patins.

La llana merino és excel·lent per la regulació de la temperatura corporal. La llana proporciona
calor sense risc de sobreescalfament i expulsa la humitat de la pell. La llana merino té una
excepcional relació calor-pes i té qualitats antibacterianes naturals.

ROBA: 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:

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.

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.

CLOTHIN G

GUANTS: TAULA DE TALLES

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

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.
II

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

I

III

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

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

MIDES 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

IV

A

B

II

III
I

MIDA DEL
GUANT

POLZADES

CENTIMETRES
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

IV

II

III
I

IV
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AMPLE
DE MÀ
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MIDES EU

CICL E COMPUTAD ORS
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DASHBOARD

BCP-16W

BCP-15W

BCP-06

BCP-05

NANOBOARD

BCP-36W

BCP-35W

BCP-26

BCP-25

TRANSMISSIÓ DE DADES

SENSE FIL
ANALÒGICA

SENSE FIL
ANALÒGICA

AMB CABLE

AMB CABLE

TRANSMISSIÓ DE DADES

SENSE FIL
ANALÒGICA

SENSE FIL
ANALÒGICA

AMB CABLE

AMB CABLE

SETTING BOX COMPATIBLE

•

•

•

•

SETTING BOX COMPATIBLE
FUNCIONS TOTALS

12

10

10

7

FUNCIONS TOTALS

14

11

12

7

RELLOTGE

•

•

•

•

RELLOTGE

•

•

•

•

INDICADOR DE
BATERIA BAIXA

•

•

•

•

INDICADOR DE BATERIA BAIXA

•

•

•

•

INDICADOR D'AUGMENT/
DISMINUCIÓ DE VELOCITAT

•

•

•

•

INDICADOR D'AUGMENT/
DISMINUCIÓ DE VELOCITAT

•

•

•

•

ACTE ESCANEJAT

•

•

•

•

ACTE ESCANEJAT

•

•

•

•

VELOCITAT ACTUAL

•

•

•

•

VELOCITAT ACTUAL

•

•

•

•

VELOCITAT MITJANA

•

•

•

VELOCITAT MITJANA

•

•

•

VELOCITAT MÀXIMA

•

•

•

VELOCITAT MÀXIMA

•

•

•

TEMPS DE RUTA

•

•

•

TEMPS DE RUTA

•

•

•

TEMPS TOTAL DE RUTA

•

TEMPS TOTAL DE RUTA

•

DISTANCIA DE RUTA

•

•

•

•

DISTANCIA DE RUTA

•

•

•

•

ODÓMETRE

•

•

•

•

ODÓMETRE

•

•

•

•

RETROILUMINACIÓ

•

RETROILUMINACIÓ

•

CONSUM DE CALORIES

•

TOTAL CONSUM DE CALORIES

•
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La tecnologia Smart Bluetooth es connecta al seu
telèfon intel·ligent i altres dispositius habilitats per
Bluetooth, que li dóna accés baix consum d’energia
als sensors externs.

Compatibilitat amb ANT + li dóna una
interferència i una comunicació creuada entre
l’equip i els accessoris, com els cinturons de
transmissió de la freqüència cardíaca i cadència.

•

•
•

Distància amb cables, ciclocomputadores
sense fils mantenir la seva bicicleta ordenat,
té les mateixes característiques que els
ordinadors connectats, però sense la molèstia.

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

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

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

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!

Ràpid i fàcil de carregar per USB.

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.

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.

Suport per al casc per il·luminació de
la ruta dels ciclistes nocturns.

Suport per a un far al manillar.

Comandament a distància per canviar la
llum d’encesa / apagat i altres modes.
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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.

CICLE COMPUTA D O RE S

CARACTÈRISTIQUES DE LES LLUMS

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.

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).

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

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.

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.

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

LUMEN

LUX

LUMEN

CANDALA

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

MODEL

APROVAT
PEL CODI DE
CIRCULACIÓ
ALEMANY

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 *

TEMPS DE
CARGA

BATERIES

(CANDELA, CD)

(LUMEN)

AT 1 METER
(LUX)

AT 10 METER
(LUX)

AT 1 METER
(MM)

(HORAS)

(HORAS)

MARCA

BLS-46 SPARK: MODE 1

106

9

106

1.1

400

5.5 (MODE BAIXA INTENSITAT)

2.5

POLÍMER DE LITI

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-69 SCOPE 1500: MODE 1

12500

1500

12500

125

300 CENTRE, 2200 FORA

1.5 (INTENSITAT EXTREMA)

BLS-69 SCOPE 1500: MODE 2

7700

850

7700

77

300 CENTRE, 2200 FORA

2.5 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-69 SCOPE 1500: MODE 3

4900

550

4900

49

300 CENTRE, 2200 FORA

3.5 (MODE NORMAL)

BLS-69 SCOPE 1500: MODE 4

2500

300

2500

26

300 CENTRE, 2200 FORA

7.5 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-71 STRIKE: MODE 1

2800

300

2800

28

220 CENTRE, 1600 FORA

3.0 (INTENSITAT EXTREMA)

BLS-71 STRIKE: MODE 2

1700

210

1700

17

220 CENTRE, 1600 FORA

4.5 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-71 STRIKE: MODE 3

1100

130

1100

11

220 CENTRE, 1600 FORA

8.5 (MODE NORMAL)

BLS-71 STRIKE: MODE 4

500

55

500

5

220 CENTRE, 1600 FORA

17 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-71 STRIKE: MODE 5

2800

300

2800

28

220 CENTRE, 1600 FORA

8 (MODE FLAIX)

BLS-72 STRIKE: MODE 1

2800

500

2800

28

240 CENTRE, 2200 FORA

2.4 (INTENSITAT EXTREMA)

BLS-72 STRIKE: MODE 2

1400

340

1400

14

240 CENTRE, 2200 FORA

3.4 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-72 STRIKE: MODE 3

900

210

900

9

240 CENTRE, 2200 FORA

7.5 (MODE NORMAL)

BLS-72 STRIKE: MODE 4

400

100

400

4

240 CENTRE, 2200 FORA

15 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-72 STRIKE: MODE 5

2800

500

2800

28

240 CENTRE, 2200 FORA

6.2 (MODE FLAIX)

BLS-74 STRIKE: MODE 1

7100

760

7100

72

240 CENTRE, 2200 FORA

2.2 (INTENSITAT EXTREMA)

BLS-74 STRIKE: MODE 2

4500

488

4500

46

240 CENTRE, 2200 FORA

3.2 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-74 STRIKE: MODE 3

2050

228

2050

22

240 CENTRE, 2200 FORA

7.5 (MODE NORMAL)

BLS-74 STRIKE: MODE 4

980

106

980

10

240 CENTRE, 2200 FORA

14.9 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-74 STRIKE: MODE 5

7100

760

7100

72

240 CENTRE, 2200 FORA

5.6 (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)
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LLUM DAVANTERA

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)

3.7V 280MAH

3

2X PANASONIC 18650
7.2V X 3200MAH

4.0

SAMSUNG 18650
3,7V X 2600MAH

4.0

SAMSUNG 18650
3,7V X 2600MAH

4.0

SAMSUNG 18650
3,7V X 2600MAH

3X AAA

2X AAA

2.5

POLÍMER DE LITI
3.7V X 300MAH

4X AAA

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 *

TEMPS DE
CARGA

BATERIES

(CANDELA, CD)

(LUMEN)

AT 1 METER
(LUX)

AT 10 METER
(LUX)

AT 1 METER
(MM)

(HORAS)

(HORAS)

MARCA

3500

120

3500

35

280 X 1000

3 (MODE ALTA INTENSITAT)

4.0

POLÍMER DE LITI 3.7 X 1500MAH

BLS-110 SNIPER: MODE 1

10000

1200

10000

105

280

1.5 (INTENSITAT EXTREMA)

6.0

2X SAMSUNG 18650

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)

BLS-115 SCOUT: MODE 1

810

60

810

8

300 CENTRE, 800 FORA

5 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-115 SCOUT: MODE 2

1600

120

1600

16

300 CENTRE, 800 FORA

2.5 (MODE NORMAL)

BLS-115 SCOUT: MODE 3

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 FORA

1.5 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-115 SCOUT: MODE 4

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 FORA

40 (MODE FLAIX)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 1

810

60

810

8

300 CENTRE, 800 FORA

5 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 2

1600

120

1600

16

300 CENTRE, 800 FORA

2.5 (MODE NORMAL)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 3

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 FORA

1.5 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 4

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 FORA

40 (MODE FLAIX)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 5

1600/ 2,5

60 / 5

1600/ 2.5

16/ 0.50

300 CENTRE, 800 FORA

14 (FLASH / LLUM DE FLASH)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 6

1600/ 2.5

120 / 5

1600/ 2.5

16/ 0.50

300 CENTRE, 800 FORA

2.2 (CONSTANT / LLUM DE FLASH)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 7

1600/ 2.5

120 / 10

1600/ 2.5

16/ 0.50

300 CENTRE, 800 FORA

2.0 (CONSTANT / LLUM CONSTANT)

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)

BLS-105K SWAT: MODE 1

APROVAT
PEL CODI DE
CIRCULACIÓ
ALEMANY

•

7.4V X 2600MAH

3

POLÍMER DE LITI
3.7V X 1000MAH

3

POLÍMER DE LITI

•

9

11

9

< 0.50

200° ANGLE

2.0 (MODE ALTA INTENSITAT)

BLS-86K SENTRY: MODE 2

•

4,2

5

4,2

< 0.50

200° ANGLE

4.0 (MODE BAIXA INTENSITAT)

BLS-86K SENTRY: MODE 3

•

4,2

4,2

4,2

< 0.50

200° ANGLE

8.0 (MODE FLAIX)

POLÍMER DE LITI
3.7V 280MAH

2X AAA

2X AAA

2.5

POLÍMER DE LITI
3.7V X 300MAH

1.5

POLÍMER DE LITI
3.7V, 550MAH, 2.04WH

175

* Tots els llums es proven amb piles tancades. El temps de vida
també es pot afectar per la temperatura. Els valors poden ser
diferents dels envasos, a causa dels nous mètodes de prova.

2.5
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3.7V X 1000MAH

LLUM POSTERIOR

BLS-86K SENTRY: MODE 1

LLUMS

MODEL

SISTEMA TWIN-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.

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.

CARACTERÍSTIQUES DE LES BOSSES
Realizada en:

Part inferior de fàcil neteja.

Cinta posterior per a
llum posterior BBB.

Tira de velcor per la tija.

Adhesius reflectors.

ALTURA
H

VOLUM
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-17

20

5,5

8

550

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-132

50

32

22

30000

Impremeable.

177

Amb qualitats reflectants
de la llum en la foscor.

Tira de goma per la tija.

AMPLÀRIA
W

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q U E S

Cinta posterior per a llum posterior BBB.

LONGITUD
L

B ORS E S

SISTEMA T-BUCKLE

CATEGORIA

S E LLON S

ELECCIÓ DE SELLÓ
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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.

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 X L 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.

CARACTERÍSTIQUES DELS SELLONS

Per a home.

Per a dona.

Postura del cliclista: en
posició vertical, relaxat,
actiu, esportiu, competitiu.

Amplada:

Unisex.

•

•

•

•

4

BSD-24

SOFTSHAPE

•

•

•

•

5

BSD-26

BASESHAPE

• •

•

•

6

BSD-84

BASECOMFORT MEMORY

• •

•

•

7

BSD-101

COMFORT PLUS

• •

•

•

8

BSD-16

MEMOCOMFORT

• •

•

•

•

9

BSD-17

MEMOSHAPE

• •

•

•

•

10

BSD-111

SPORTPLUS 170

•

•

•

11

BSD-112

SPORTPLUS 185

•

•

•

12

BSD-86

BASEDENSITY

•

•

•

13

BSD-12

MULTIDENSITY

•

•

14

BSD-13

MULTIDENSITY WOMEN

•

15

BSD-72

SPORTCOMFORT ANATOMIC

• •

•

16

BSD-73

SPORTCOMFORT

• •

•

17

BSD-67

LADYSPORT

• •

•

21

BSD-05

ANATOMIC RACE WOMEN

•

•

18

BSD-131

SPECTRUM 145

•

•

•

19

BSD-132

SPECTRUM 155

•

•

20

BSD-133

SPECTRUM 165

•

•

22

BSD-68

PATH

•

•

23

BSD-75

VANGUARD 145

• • •

24

BSD-76

VANGUARD 155

• • •

25

BSD-141

ECHELON 145

26

BSD-142

27

BSD-143

28
29

TOTS

225*265

TOTS

220*270

TOTS

210*250

TOTS

210*250

TOTS

210*240

TOTS

210*245

TOTS

210*265

TOTS

180*250

TOTS

180*250

•

<140

170*265

•

•

•

>135

185*265

•

•

•

TOTS

170*270

•

TOTS

170*270

•

•

•

TOTS

170*250

•

•

•

TOTS

150*280

•

•

TOTS

150*280

TOTS

162*256

•

<135

145*240

•

•

<130

145*270

•

•

125-145

155*270

•

•

>140

165*270

100-130

135*285

•

• 110-135

145*275

•

•

• >130

155*275

•

• •

•

• <135

145*265

•

ECHELON 155

• •

•

• 130-145

155*265

•

ECHELON 165

• •

•

• >140

165*265

•

BSD-66

FEATHER CRMO

• •

• <130

135*270

BSD-65

FEATHER CARBON

• •

• <130

135*270

•

•
•
•

•
•

•

•

SUSPENSIÓ
D'ELASTÒMER

SOFTCOMFORT

ORIFICI ANAT
ÒMIC

BSD-25

EXTRA

ECNOLOGIA PLUS

3

•

MIDA
(A X L)

OSSOS DEL COXIS
(MM)

•

SUPER DUR

•

•

DUR

•

•

MODERADAMENT
DU

•

SUPERSHAPE

TOU

COMFORT PLUS XL

BSD-27

MODERAT

MODERADAMENT
TOU

SUPER TOU

DONA

BSD-105

2

CITY

1

AMPLÀRIA
MALUC

•
•

•
•

•

•

•
•

•
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HOME

30° COMPETITUI

45° ESPORTIU

60° ACTIU

75° RELAXAT

90° ALÇAT

DENSITAT

NOM

PERFOR-MANCE

GÈNERE

MODEL

TOURING

POSTURA

S E LLON S

CATEGORIA
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ESPECIFICACIONS DE LES POTÈNCIA

MODEL

CATEGORIA

DIAMÈTRE
MANILLAR (MM)

TUB DIRECCIÓ
(MM)

ANGULACIÓ
(GRAUS)

PES
(GRAMS)

BHS-01 ULTRAFORCE

CARRETERA/MTB

31.8

28.6

6

129

70

80

90

100

110

120

130

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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/-31

264

•

BHS-34 HIGHFIX

HYBRID

25.4

28.6

+60/-10

283

•

•

•

BHS-35 HIGHFIX OS

HYBRID

31.8

28.6

+60/-11

285

•

•

•

BHS-36 DOWNFORCE

MTB

31.8

28.6

17

162

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTIQUES DE POTÈNCIES / MANILLARS / TIGES

Forma
ergonòmica.

Amplada:

Diàmetre:

Angle de potència ajustable:

Realizada en:

Destinada a l’ús en carretera.

Sistema d’ajust per doble cargol.

Sistema de microajust
per doble cargol.

Retard:

Realizada en:

180

LONGITUD (MM)
45
60

Angle:

Destinada a l’ús MTB.

Longitud:

M AN XE S

CARACTERÍSTIQUES DE LES MANXES

bar
psi

Pressió màxima que aconsegueix:

Compatible amb Presta.

Compatible amb Schrader.

Compatible amb Dunlop.

Indicador de pressió
en 2 tons.

Realizada en:

Empunyadura T-type.

ba

r

Empunyadura ergonòmica
tipus Bumerang.

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q U E S

Una entrada diferent per
Presta / Dunlop i Schrader.

Bloqueig de tancament de
seguretat ThumbLock per
assegurar la bomba a la vàlvula.

La empunyadura amb insercions
en goma *Kraton per a un millor
agarri i evita esgarrapades en la
teva bicicleta.
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CODI

MODEL

DESENVOLUPAMENT

COMPATIBILITAT

TIPUS

VELOCITATS

BCD

TIPOS
DE BIELA

BRAÇOS

ESPECIFICACIONS DE LES BIELES

BCR-01

ROUNDABOUT 5

46T, 44T, 42T

SHIMANO/SRAM

MTB

8/9

94

TRIPLE

5

BCR-02

ROUNDABOUT 5

32T

SHIMANO/SRAM

MTB

8/9

94

TRIPLE

5

BCR-04

ROUNDABOUT 4

46T, 44T, 42T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-05

ROUNDABOUT 4

36T, 34T, 32T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-06

ROUNDABOUT 4

26T, 24T, 22T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

64

TRIPLE

4

BCR-07

ROUNDABOUT 4

44T, 42T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-08

ROUNDABOUT 4

34T, 32T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-11S

ROADGEAR

53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T

SHIMANO/SRAM

CARRETERA

9/10

130

DOUBLE

5

SHIMANO UP TO 2009

BCR-12S

ROADGEAR

46T, 44T, 42T, 39T

SHIMANO

CARRETERA

10

130

DOUBLE

5

SHIMANO DURA ACE 7900/7800, ULTEGRA 6700/6600/6601SL,
105 5700/5600, TIAGRA 4600/4500

BCR-14S

ROADGEAR

53T, 52T, 50T

SHIMANO

CARRETERA

10

130

DOUBLE/TRIPLE

5

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

SHIMANO

CARRETERA

10

130

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-16S

TRIPLEGEAR

30T

SHIMANO

CARRETERA

10

74

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-17S

TRIPLEGEAR

39T

SHIMANO

CARRETERA

10

130

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-18S

TRIPLEGEAR

30T

SHIMANO

CARRETERA

10

92

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-21C

ROADGEAR

53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T

CAMPAGNOLO

CARRETERA

9/10

135

DOUBLE

5

BCR-22C

ROADGEAR

53T, 52T, 42T, 39T

CAMPAGNOLO

CARRETERA

10/11

135

DOUBLE

5

CAMPAGNOLO MPS SYSTEM

BCR-23C

ROADGEAR

53T, 52T, 42T, 39T

CAMPAGNOLO

CARRETERA

10/11

135

DOUBLE

5

CAMPAGNOLO XPSS SYSTEM

BCR-26S

ELEVENGEAR

53T, 52T, 50T, 48T, 46T

SHIMANO

CARRETERA

11

110

DOUBLE

4

SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-27S

ELEVENGEAR

42T, 39T, 36T, 34T

SHIMANO

CARRETERA

11

110

DOUBLE

4

SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-31

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T

SHIMANO

CARRETERA

9/10

110

COMPACT

5

SHIMANO UP TO 2009

BCR-32C

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T

CAMPAGNOLO

CARRETERA

9/10

110

COMPACT

5

BCR-33C

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T

CAMPAGNOLO

CARRETERA

10/11

110

COMPACT

5

BCR-34C

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T

CAMPAGNOLO

CARRETERA

11

110

COMPACT

5

CAMPAGNOLO XPSS

BCR-36S

COMPACTGEAR

42T, 39T, 38T, 36T, 34T

SHIMANO

CARRETERA

10

110

COMPACT

5

SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650,
TIAGRA 4650/4550

BCR-37S

COMPACTGEAR

52T, 50T, 46T

SHIMANO

CARRETERA

10

110

COMPACT

5

SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650,
TIAGRA 4650/4550

BCR-41X

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SRAM

MTB

10

120

DOUBLE

4

SRAM XX/XO/X9/X7/X5/S-1400 2X10 120BCD

BCR-42X

MTBGEAR

28T, 26T, 24T

SRAM

MTB

10

80

DOUBLE

4

SRAM XX/XO/X9/X7/X5/S-1400 2X10 80BCD

BCR-43X

MTBGEAR

40T, 38T

SRAM

MTB

10

104

DOUBLE

4

SRAM GX-1200/X9/X5/S-1000 2X10 104BCD

BCR-44

MTBGEAR

36T, 34T, 32T, 30T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10/11

104

DOUBLE/TRIPLE/ 4
COMPACT

BCR-45S

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SHIMANO

MTB

10

104

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M785, SLX FC-M675

BCR-46S

MTBGEAR

28T, 26T, 24T

SHIMANO

MTB

10

64

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M785, SLX FC-M675

BCR-47S

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SHIMANO

MTB

9/10

96

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M782, SLX FC-M672, DEORE FC-M622,
DEORE FC-M612, FC-M523

BCR-48S

MTBGEAR

34T, 32T, 30T

SHIMANO

MTB

9/10

96

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M782, SLX FC-M672, DEORE FC-M622,
DEORE FC-M612, FC-M523

BCR-49S

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SHIMANO

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M780, SLX FC-M670, DEORE FC-M610.

BCR-50S

MTBGEAR

36T, 34T, 32T

SHIMANO

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M780, SLX FC-M670, DEORE FC-M610.

BCR-100S

MTBGEAR

38T, 36T, 34T

SHIMANO

MTB

11

96

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M8000

BCR-101S

MTBGEAR

28T, 26T, 24T

SHIMANO

MTB

11

64

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M8000

BCR-105S

MTBGEAR

36T, 34T, 32T

SHIMANO

MTB

11

96

DOUBLE/TRIPLE/ 4
COMPACT

SHIMANO DEORE XT FC-M8000

DESENVOLUPAMENTS

COMPATIBLE
SHIMANO/SRAM

DRIVETRAIN 7V.

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

•

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

•

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

•

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

•

•

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

•

DRIVETRAIN 8V.

DRIVETRAIN 9V.

13-14-15-16-17-19-21-23-25-28

DRIVETRAIN 11V.

CARACTERÍSTIQUES DE LES POLITGES 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.

•

•

•

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q U E S

DRIVETRAIN 10V.

COMPATIBLE
CAMPAGNOLO

C AS S E TTE S / RO D E T E S D E C A NV I

MODEL

•

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

•

•

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

•

1 83

C AMB RE S

MIDA
DE
RODA

CODI

12½”

BTI-01

•

•

•

16”

BTI-11

•

•

•

18”

BTI-18

•

20”

BTI-20

•

BTI-21

•

BTI-22

•

24”

SL

FV
33

BTI-39
BTI-43

FV
60

FV
80

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q UE S

27.5”

ETRTO

POLZADES (“)

•

47/62 - 203

12½ X 1.75/2.25

47/57 - 305

16 X 1.75/2.125

47/57 - 355

18 X 1.75/2.125

23 - 451

20 X 1

47/57 - 406

20 X 1.75/2.125

32/37 - 438/451

20 X 1 3/8

SCHRADER

23 - 540

24 X 1

Disponible a: 33 mm i 40 mm de longitud.

40/47 - 507

23 X 1,5/1,75

47/57 - 507

24 X 1.9/2.125

•

47/57 - 507

24 X 1.9/2.125

•

32/40 - 540/541

24 X 1 3/8

18/23 - 571

26 X 1

•
•

•

•

BTI-60

•

•
•

•

BTI-61

•

BTI-62

•

BTI-63

•

BTI-65

•

BTI-66

•

•

•

32 - 559

26 X 1.25

•

•

40/47 - 559/584

26 X 1.5/1.75

•

•

47/57 - 559/584

26 X 1.9/2.30

•

•

32/40 - 584/590

26 X 1 3/8

•

•

56/58 - 559

26 X 2.30/2.40

BTI-66

•

•

68/74 - 559

26 X 3.00

BTI-67

•

40/47 - 559/584

26 X 1.5/1.75

BTI-67

•

47/57 - 559/584

26 X 1.9/2.30

BTI-68

•

MM

PRESTA
Disponible a: 33mm, 48mm,
60mm i 80mm de llarg.
R - vàlvula extraïble per al seu
ús amb extensors.

DUNLOP
650 X 18/23C

•

52/58 - 584

27.5 X 2.10/2.35

•

•

68/74 - 584

27.5 X 3.00

52/58 - 584

27.5 X 2.10/2.35

18/25 - 622/630

28 X 1 1/16

700 X 18/25C

18/25 - 622/630

28 X 1 1/16

700 X 18/25C

28/32 - 622/630

28 X 1 1/4 - 1 1/8

700 X 28/32C

•
•

•

•

BTI-72

R

R

•

•

•

BTI-81

•

•

•

•

28/32 - 622/630

28 X 1 1/4 - 1 1/8

700 X 28/32C

BTI-82

•

•

•

•

35/44 - 622/630

28 X 1 3/8

700 X 35/43C

•

•

40 - 635

28 X 1 1/2

•

47/50 – 622

28 X 1.75/1.95

50/56 - 622

29 X 1.9/2.3

50/56 - 622

29 X 1.9/2.3

BTI-83
BTI-84
BTI-89

•

BTI-89S

•

•

Disponible a: 31 mm i 40 mm de longitud.
BV - Vàlvula de Bent.

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)

•

BTI-71

BTI-73

184

DV
40

•

•
•

BTI-69

29”

DV
31

CARACTERÍSTIQUES DE LES CAMBRES

DV
60
BV

•

BTI-68

28”

AV
40

•

BTI-42
26”

AV
33

•

BTI-40
BTI-41

FV
48

CAIXA DE PEDALIER

CARACTERÍSTIQUES
DE LES DIRECCIONS

37MM

INTERIOR

68 – 73MM

68 – 73MM

86,5-89,5-92MM

90 –95MM

Rodaments CrMo.

86 – 73MM

AMPLE
PF30

BICI

BIELAS

41MM

1,37”× 24T

TIPUS

BB30

CARRETERA MTB

SHIMANO Hollowtech II
FSA Mega Exo
RACE FACE X-Type
ROTOR 3D - Agilla
Cargol = 24mm

BBO–71

BB86 - 89,5 - 92

CARRETERA MTB

BBO–75

BBO–81

BBO–85

BBO-21

ROSCAT

CARRETERA /MTB

BBO-25

BBO-26

Diàmetre de tub de direcció

CARRETERA MTB
BBO-31

BBO-35

Diàmetre de tub de direcció cònic
BBO-22

BBO–01

BBO-05

BBO-11

BBO-36

BBO-15

Rodaments acer inox.

DIÀMETRE
SUPERIOR

30
MM

34
MM

41.2
MM

41.2
MM

41.4
MM

42MM

42MM

42MM
MM

42MM

44MM

44MM

DIÀMETRE
INFERIOR

30
MM

34
MM

41.2
MM

49.2MM

41.4
MM

42MM

47MM

49.2MM

52MM

44MM

56MM

36°

Diàmetre exterior del rodament
45°

1” ROSCAT

BHP–15

1”

BHP–01

Realizada en:

1 1/8” ROSCAT

BHP–16

1 1/8”

BHP-02

BHP–41

BHP–50

BHP–40/42

1 1/8” - 1 1/4”

BHP–51
BHP–45

1 1/8” - 1 3/8”

BHP–455

BHP–456

1 1/8” - 1 1/2”

BHP–46

BHP–53 *

E S PEC I F I C AC I O N S T È C N I Q U E S

TUB DE DIRECCIÓ

BB90 - 95

CARRETERA MTB

SRAM/TRUVATIV GVP
Cargol = 22 (NDS)-24 (DS)mm
- FSA BB30
- SRAM BB30
CARGOL = 30MM
LONGITUD DE L’EIX = 84.2MM

FORQUETA

42MM

B IE LE S / D IRECCIO NS

46MM

BHP–54

RECANVI RODAMENTS
CODI PRODUCTE

CODI RODAMENTS
SUPERIOR

INFERIOR

RECANVI RODAMENTS
SUPERIOR
INFERIOR

S.H.I.S.
SUPERIOR

INFERIOR

BHP–01

•

•

•

•

•

EC30/25.4

EC30/26

BHP–02

•

•

•

BHP-180

BHP-180

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

BHP-181

BHP-181

IS42/28.6

IS42/30

BHP–41

BHP–90/92

MR122

MR122

BHP-182

BHP-182

IS41/28.6

IS41/30

BHP–42

BHP-91/93

MR121

MR121

BHP-181

BHP-181

IS42/28.6

IS42/30

BHP–45

BHP-94

MR121

MR168

BHP-181

BHP-183

IS42/28.6

IS47/33

BHP–455

BHP–945

MR122

MR031

BHP-181

BHP-184

IS41/28.6

IS49/37

BHP–456

BHP–946

MR121

MR031

BHP-181

BHP-184

IS42/28.6

IS49/37

BHP–46

BHP–95

MR121

MR127

BHP-181

BHP-185

IS42/28.6

IS52/40

BHP–50

•

•

•

•

•

ZS41/28.6

ZS41/30

BHP–51

BHP–90/92

MR122

MR122

BHP-182

BHP-182

ZS44/28.6

ZS44/30

BHP–53

BHP–96

MR122

MR127

BHP-182

BHP-185

ZS44/28.6

EC44/40

BHP–54

BHP–96

MR122

MR127

BHP-182

BHP-185

ZS44/28.6

ZS56/40

185

DIRECCIÓ
CODI PRODUCTE

BBB DISTRIBUÏDORS INTERNACIONALS

AUSTRALIA
Cambak PTY LTD
www.BBBparts.com.au
+1 800 808 181
sales@BBBparts.com.au

FRANCE
Maillon SAS
www.maillon.fr
+33 556 38 6300
info@maillon.fr

AUSTRIA
Funbike GmbH
www.funbike.at
+43 6245 70707-0
info@funbike.at

GERMANY
BBB Cycling
www.BBBcycling.com
+49 322 2109 7212
information@BBBcycling.com

THE NETHERLANDS / BELGIUM /
LUXEMBOURG
BBB Cycling
www.BBBcycling.com
+31 71 579 1580
information@BBBcycling.com
BRAZIL
3A Distribuidora
www.3adistribuidora.com.br
+55 21 2705 0852
contato@3adistribuidora.com.br
CANADA
Great Western Bicycle Company
www.gwbicycle.com
+1 604 872-2446
gwbicycle@telus.net

HUNGARY
Pacific Cycles Kft.
www.BBB.co.hu
+36 24 511 270
info@BBB.co.hu
INDONESIA
ACE Home Center
www.acehardware.co.id
+62 21 582 2222
ask_ace@acehardware.co.id

NEW ZEALAND
Marleen Wholesalers LTD
+64 3 3484150
sales@marleen.co.nz
NORWAY
Deler A.S.
www.deler.no
+47 64989950
post@deler.no
POLAND
Harfa Harryson
www.harfa-harryson.com.pl
+48 71 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
ROMANIA
S.C. SPRINT BIKE SPORT S.R.L.
www.sprint-bike.ro
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
RUSSIA / BELARUS / KAZACHSTAN
KAHT Sport Club
www.kant.ru
84956041610
sckant@kant.ru

IRELAND
J.H.I. Ltd
+353 18569676
jhi@indigo.ie

SLOVAKIA
SK Profi Bike S.R.O.
www.skprofibike.sk
+421 48 415 1001
info@skprofibike.sk

ISRAEL
Sa’ar a.t. Ltd
www.saar.com
08-9244452
info@saar.com

SLOVENIA
Freestyle D.O.O.
www.freestyle.si
+386 261 44600
ljubljana@freestyle.si

ITALY
Charlie S.R.L.
www.charlie-srl.it
+39 0444 550655
info@charlie-srl.it

SOUTH-AFRICA
Performance Brands
www.performancebrands.co.za
+27 (0)21 787 9380
info@performancebrands.co.za

DENMARK
Sondergaard & Sonner A/S
www.bikesond.dk
sond-son@bikesond.dk

JAPAN
Riteway Products Japan
www.riteway-jp.com
+81 3 5950 6002
rpj-info@riteway-jp.com

SOUTH-KOREA
Very Good Leisure Co Ltd.
www.cellosports.com
+82 3146 03652
choj21@celloSport.com

ESTONIA / LATVIA / LITHUANIA
Veloprofs, SIA
www.veloprofs.lv
+371 27457020
info@veloprofs.lv

MALTA
Elite Cycles
www.elitecycles.org
+35-621667150
bonelloe@maltanet.net

SPAIN / PORTUGAL
Motordealer
www.motordealer.com
+ 34 91 8500966
BBB@motordealer.com

FINLAND
Oy Huntteri Ab
www.huntteri.fi
+358 20 799 1200
tuote.info@huntteri.fi

MEXICO
BCL Import
www.bclimports.com
+52 55 5025 7126
info@bclimports.com

SWEDEN
Jofrab AB
info@garage24.se
+46 140 38 50 30
www.garage24.se

CANADA
BBB Cycling North America Inc.
+1 4164259517
documents@bbbcyclingna.com
COSTA RICA / PANAMA / EL SAVADOR
Elite Sports Holding S.A.
www.elite-sports.net
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
CZECH REPUBLIC
JMC Trading s.r.o.
www.jmctrading.cz
+420 583 431 293
info@jmctrading.cz

186

GREECE
Zeus Import Export SA
www.zeussa.gr
+30 2105238555
info@zeussa.gr

COLOFON

SWITZERLAND / LIECHTENSTEIN
Amsler & Co
www.amsler.ch
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
THAILAND
Amorn Bicycle
www.amornbicycle.com
+662 4821320
amornbicycle@amorngroup.com
UKRAINE
Velostreet
www.BBBparts.com.ua
+38 674657716
BBBparts@gmail.com
UNITED KINGDOM
Windwave
www.windwave.co.uk
+44 239252 1912
sales@windwave.co.uk
UNITED STATES
BBB Cycling North America Inc.
+1 4164259517
documents@bbbcyclingna.com

FOTOGRAFIA
Michiel Rotgans: cover, 9, 19, 27, 41, 43, 51, 59, 65, 70,
124, 127, 132, 134, 140, 144, 155, 162, 167, 181, 187 /
Irmo Keizer: 2 / Cor Vos: 4 / Wouter Roosenboom:
5, 33, 176 / Werkinopdracht.nl: 8, 18, 26, 42, 50, 58,
64, 74, 80, 86, 90, 100, 104, 112, 118, 146
DISSENY:
ok200.nl
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.
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
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 BBB i els
titulars de les marques en qüestió.
BBB Cycling
P.O. Box 1297
2302 BG Leiden
The Netherlands
Tel: +31 71 579 1580
Fax: +31 71 532 3201
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

