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Punt de vista

ROBA

ACCESSORIS

RECANVIS

Cada any, en el període previ a la introducció de la
nostra nova col · lecció ens prenem un moment per
avaluar el que estem fent en BBB per el Ciclisme.
I pensar en com podem millorar encara més en el que
hem aconseguit fins ara. Durant una pluja d’idees
d’aquest any el nostre pensament es va dirigir a
vostè, a tots els ciclistes que utilitzen els nostres
productes de BBB. Ja sigui en rutes, en competició,
en carrerres, en els desplaçaments o de viatge.

006 Ulleres esportives

057 Suports per a Smartphone

113

Sellons

120

Punys de manillar

Vostè és la nostra inspiració sobre els productes
que poden millorar a la bicicleta. Quan arriba l’hora
d’avaluar la qualitat o la funcionalitat d’aquestes
noves - o fins i tot els nostres actuals - productes,
ens posem al seu lloc. Pujar al selló i mirar per
sobre del seu manillar, per així dir-ho. Com si estem
mirant la seva bicicleta a través d’una càmera d’acció
muntada a la part superior del seu casc. Dins de BBB
hem començat a cridar aquest “pensament de punt
de vista”, assumim el seu punt de vista per entendre
millor quines són les seves necessitats i desitjos en
una bicicleta.
Aquest pensament ens ha portat alguns productes
espectaculars que eren una solució a un problema
existent, com el cas del smartphone Patró o les ulleres
Adapt esportives. Realment creiem que aquest és
el millor manera de sobresortir encara més sobre la
nostra gamma de productes, facilitem la forma de fer el
ciclisme i la forma d’operar en el negoci de la bicicleta.
Aquest any, el mateix tipus de POV-pensament ha
portat a productes com una WindGun millorat, un casc
aerodinàmic que es tracta només de l’aerodinàmica o un
nou i revolucionari selló confort.
Estem ansiosos per estar al teu costat en les passejades
d’aquest any i feliç d’estar a bord amb vostè.
BBB Cycling

Yana Belomoyna, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing team, 2014
Coberta de la foto:
Bjorn Leukemans, team Wanty- Groupe Gobert, 2014
Joost Wichman, Radon Flow Team, 2014
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BBB ThinkTank:
DoS MiLLor quE unA

de carreres
L’associació amb els equips professionals ens proporciona valuoses oportunitats de
proves i retroalimentació dels pros. El recobriment hidrofòbic especial en l’edició de
Select especial, és només un exemple d’un desenvolupament que va ser ideat pels
professionals que troba el seu camí, al nostre producte final.
En 2014 BBB Ciclisme serà el proveïdor oficial dels equips Equip Wanty-Groupe
Gobert (amb Leukemans, Seeldrayers i, Ghyselinck), Equip Bakú (Azerbaidjan, equip
de carretera), equip Bigla (Suís, equip femení de carreteres), Betch.nl Superior
Brentjens MTB Racing Team (encapçalada per primera vegada Mountainbike
guanyador de la medalla d’or Bart Brentjens) i l’Equip Radon Flow Team (liderat pel
campió mundial FourCross Joost Wichmans).

Per tenir un millor ‘xat’ amb vostè sobre els nostres
productes, vam començar el nostre projecte ThinkTank
fa un any. És una part de la nostra a la nostra pàgina
normal BBBcycling Facebook. Hem escoltat les opinions
dels consumidors, sobre; la bici de muntanya, les cintes
del manillar, les nostres noves ulleres de sol Street (fins i
tot el nom va ser triat per un dels nostres fans) i dissenys
de roba específica femenina. Totes les votacions són
extremadament útils i es tenen en compte quan es parla de
nous productes o per afegir a la nostra línia actual.
Si estas interessat en ajudar-nos a una pluja d’idees sobre
els nostres pròxims productes? Poseu-vos en contacte
facebook.com/BBBcycling

La Tercera dimensió
En EL noSTrE DEPArTAMEnT
DE r + D
Fa aproximadament un any, els nostres dissenyadors de producte han afegit una
nova eina a la seva caixa d’eines, una impressora 3D que es troba al Departament
de Disseny. S’ha millorat considerablement el temps de resposta en l’obtenció d’un
primer prototip realista que funcioni a les nostres mans. Sense passar pel costós
procés de tenir als nostres proveïdors fabriquen motlles i prototips.
Entre d’altres, el casc Tithon, alguns dels nous parafangs , mini manxes i un munt
de petites millores en els productes actuals han llançat d’aquest equip. Encara que
cal admetre que també alguns assajos “menys greus” han aparegut i mai veuran la
llum del dia. Prototips de assecador de guants o un pop que va ser dissenyat com una
joguina per a un dels nens dels dissenyadors.

Visita BBBcycling.com/sponsorships per esbrinar més sobre aquests equips i com els
recolzem.

BBB cicLisme
ESTABA ALLà
Campions del món que fan servir BBB

Les imaTges en movimenT
Si una imatge val més que mil paraules, quantes paraules és un vídeo? Per ser
capaç d’explicar més característiques dels nostres últims productes, rodem una
dotzena de vídeos de producte. Aquests es van reunir a la pàgina de vídeos de
la nostra web. Així que si vostè necessita més informació sobre la phonecase
Patró, el casc icarus, ulleres Adapt, agafeu unes crispetes i a mirar!

6 miLions
CiCLiSTES FELiçoS
El que va començar com una brillantor als ulls de Chris Koppert i Frank Llunes ha
crescut des d’un començament modest per a un proveïdor mundial de productes
de ciclisme de qualitat. Més de 15.000 botigues de bicicletes ajudarà a oferir el
nostre producte als ciclistes de 44 països. El 2013 BBB Ciclisme va vendre més de 6
milions de productes distribuïts en 42 categories de productes. Tot i que hem crescut
enormement en els últims anys, tots, incloent als nostres fundadors, encara munten
tant com els sigui possible. Mai oblidem que és; tot sobre Ciclisme.

BBBcycling.com/videos

Velocitat lliure
Per un dels nostres projectes més ambiciosos
de disseny fins a la data, ens van oferir accés
al cervell i la investigació d’energia d’una de
les més importants i avançades universitats
tècniques del món, TuDelft. Els dos últims
anys hem notat un canvi de dissenys de cascos
que se centraven al voltant de la ventilació
per els dissenys elegants que afavoreixen
l’aerodinàmica. no podíem entendre el desig
de la fricció baixa, però es va considerar que
l’aerodinàmica millora i el confort del conductor
quan es redueix la ventilació. Amb l’ajuda de
l’equip de Disseny de TuDelft vam començar
a estudiar els resultats termodinàmics i

aerodinàmics d’altres cascos de carreres.
Des de l’inici del procés de disseny nostre
objectiu era trobar un equilibri òptim entre
la fricció baixa i una excel · lent ventilació.
Després prenem aquestes idees en el nostre
departament de disseny i de nou al seu equip
de modelatge 3D i després d’ un munt de
prototips tornem al túnel de vent. Finalment,
en menys d’un any hem completat el procés de
desenvolupament més vigorós per a qualsevol
producte BBB i sortim amb el nou Tithon. una
barreja òptima de velocitat i comoditat.
o com els nostres corredors professionals els
agrada anomenar-lo, “velocitat lliure”.

2004

Michael rogers

Carretera Time trial

2005

Tom Boonen

Carretera

2006

Paolo Bettini

Carretera

2006

Julien Absalon

MTB Cross-country

2007

Paolo Bettini

Carretera

2009

roel Paulissen

MTB Marathon

2010

Zdenek Stybar

Cyclo-cross

2010

Jean Biermans

MTB 24hour 2men

2011

Zdenek Stybar

Cyclo-cross

2013

Joost Wichman

MTB fourcross

Ulleres: Tecnologia de les lenTs

Lents PH - Fotocromàtiques

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%.

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

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

CARACTERíSTIQUES

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

Lents amb protecció 100% UV.
100%UV

Temples flexibles i nas ajustable
proporciona l’ajustament perfecte

All About
Les uLLeres
QUE COMPLEIXEN LES
SEVES EXPECTATIVES

La categoria d’ulleres d’esport sempre ha estat definit pels guanys
incrementals. En lloc de reparacions massives de la línia, prenem petits
passos cap endavant tots els anys per millorar encara més en comparació
amb l’any anterior. Les millores d’aquest any inclouen una versió de
l’Adapt als models d’edició especial. Una alta gamma per als ciclistes
que busquen l’últim en rendiment en un model a pantalla completa.
Mitjançant les lents de ventilació addicionals amb recobriment hidròfob,
estem segurs que fins i tot els pilots més crítics no tindran res a desitjar.

Lents Pc - “smoke” (Fum)

Lents corvades

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.

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

Michel Kreder,
team Wanty-Groupe
Gobert, 2014

Ulleres amb lents intercanviables.
Lents grogues i transparents
incloses.

Però també estem mirant cap a fora per als ciclistes que han de treballar
dins d’un pressupost determinat. Millorem els nostres models bàsics de la
gamma, la introducció d’un nou disseny en els models guanyadors, Impuls
i del Street i una nova Impress que reemplaça el nostre retro.

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.

Així que tracti d’una de les nostres ulleres d’esport hem mirar cap al futur.

PRO CYCLING TEAM

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

BBB és el proveïdor d’ulleres esportives en 2014 dels equips:
Wanty-Groupe Gobert, synergy Baku, Bigla, carreres Betch.nl superior Brentjens MTB i stresless.

7

Ul l e r es: Tec nologia de l es l enTs

AdApt
SpeciAl edition bsg-45sE
LA MUNTURA COMPLETA
MÉS FLEXIBLE

ADAPT, IMPACT
O SELECT?
Els tres models estan a dalt de tot de la nostra gamma.
Ofereixen 100% de protecció contra els raigs UV, peça del
nas de goma anti-lliscament, proporciona la protecció
ideal de la llum solar, el vent i la pols, tennen lents
intercanviables i permeten crear el teu propi estil amb
components reemplaçables. No obstant això, els models
tenen el seu propi estil i forma. Com triar el teu model ideal:

Un simple gir de la peça del nas s’obre dues meitats del marc per
canviar les lents. La muntura completa ofereix una millor protecció
contra esgarrapades en el cas per caigudes. Afavorida pels nostres
riders de bicicleta de muntanya, però alguns dels pros els agrada
aquest model també.

impAct

Select

Mentre es manté la mateixa corba de la lent, l’Impact té una
muntura oberta, més corbada que s’ajusta al voltant del cap
amb més força, son més adequades per als ciclistes amb rostres
més petits. L’impact s’assenta més al nas, evitant pòmuls alts i
encaixant millor als nassos estrets. Una de les favorites per les
nostres riders femenines.

La muntura oberta de la Select permet un camp de visió més gran
que el Adapt. La muntura és lleugerament en forma recta i s’asseurà
millor en una cara més quadrada o més gran. La Select s’asseu a la
cara, bressolant a la corba de la lent més baixa al voltant dels ossos
de la galta. Una de les favorites de carreteres.

AdApt

1
TECNOLOGIA DE LES LENTS

8

CATEGORIA

COLOR

TIPUS DE LENT

TRANSMISIó DE LA LLUM

1–3

PC Fotocromàtiques

85 % - 17 %

3

PC Polaritzades

12 %

PC fum mirall

14 %

PC vermell fum MLC

14 %

PC verd fum MLC

14 %

PC blau fum MLC

14 %

PC fum

20 %

1

PC fum clar mirall

80 %

0

PC groga

87 %

PC transparent

92 %

2

3
CATEGORIA

TO

ÚS

TRANSMISIó DE LA LLUM

0

Molt clar

Cosmètica o sensibilitat lumínica

85%-100%

1

Clar

Poca llum, ennuvolat

43%-85%

2

Normal

Assolellat, parcialment ennuvolat

20%-43%

3

Fosc

Molt assolellat

8%-20%

BBB va llançar l’Adapt l’any passat el nostre primer
model de muntura completa. Pel que sembla, un munt
de gent a la recerca d’un parell d’ulleres d’esport que no
semblen massa picant. Per donar un altre pas endavant
que hem afegit un nou tractamentel al model Adapt
Edició Especial. Hem actualitzat les lents amb un
recobriment hidrofòbic perquè la suor, o la pluja rellisqui
fàcilment ( 1 ). Les lents també han afegit obertures de
flux d’aire per a la ventilació per prevenir l’entelament
( 2 ). El que queda és el sistema de lents TwistLock
intercanvi excepcionalment funcional que obre totes
dues meitats de bastidor amb un toc simple de la peça
de nas ( 3 ). L’edició especial estàn convinades en negre/
plata. la variació de lents i colors de les patilles estan
disponibles per separat.

TroBa ‘adapT se’
a BBBcycLinG.coM

4549

100%UV

10

spo rT g l asses : adapT

Ulleres : i mpac T

4591
4489

AdApt pH bsg-45

impAct pH bsg-44

AdApt bsg-45
AdaptI el seu estil. Primer disseny complet de BBB, amb lents intercanviables. És lleugerament diferent
estèticament, per a corredors que busquen tons més regulars, la muntura està separada en dues lents que
són intercanviables amb les quals vénen disponibles en groc i transparent. Amb un simple gir de la peça del
nas, la part de la muntura es separen per permetre un ràpid intercanvi de les lents.
4522

4415

Compta amb opcions de personalització de color similars a les de l’Impact i Select, que li proporciona
llibertat per adaptar al seu equip o amb els colors de la bicicleta.
* Models que inclouen lents groga i transparents addicionals.

100%UV

4523
4473

impAct bsg-44

4525

L’Impact segueix sent el disseny lleugerament obert i ben ventilat que sempre va ser. La
cobertura de mida mitjana proporciona la protecció contra els elements i es mou l’aire
fresc a través de la lent per evitar qualsevol acumulació d’humitat. L’ajust és una mica més
còmode que el nostre model Select, que permet un millor ajust per mides mitjanes de cara
sense sacrificar la comoditat en rutes més grans. Les puntes de les patilles s’han modificat
per a ser intercanviables amb els de la Selec i Adapt, que permet les mateixes opcions per a
la personalització de color.

* AdApt mlc bsg-45

4472

* impAct mlc bsg-44

* Models que inclouen lents groga i transparents addicionals.

100%UV

4511

4401

AdApt Giftbox bsg-45box

* impAct Smoke bsg-44
4512

Si vostè és un ciclista fanàtic, sap del que estem parlant. Tot l’equip de ciclisme es selecciona acuradament.
No només funciona com una màquina ben greixada, però es veu conjuntat. El seu equipament és un
reflex de la seva pròpia personalitat i la manera en què vol viure l’experiència de les seves sortides. Quan
practiques esport, les ulleres s’han d’aplicar el mateix procés rigorós: només el millor del millor i s’ha
d’adaptar a cada ocasió. Precisament per aquest tipus de ciclista hem elaborat el model Adapt, amb la
Caixa de regal. Es compon dels noves muntures Adapt en negre mat a la part superior, combinats amb tres
muntures inferiors per a combinar al seu gust. També s’inclouen els quatre parells de lents per adaptar-se
a totes les condicions de llum que et trobes en un passeig: un objectiu clar per a la conducció nocturna o
condicions de poca il · luminació, dos parells de lents MLC per a condicions assolellades i una lent de fum.
La caixa de regal Adapt també ve amb set combinacions de colors de les puntes de les patilles. Perquè
coincideixi amb la seva bicicleta, roba o estat d’ànim aquell dia. Tot aquest paquet ve en el seu propi estoig
de viatge protector, a punt per sortir a la carretera amb vostè.

4577
bsg-4361

bsg-4362

bsg-4363

bsg-4364

bsg-4365

bsg-4366

bsg-4367

bsg-4368

bsg-4369

* AdApt Smoke bsg-45
AdApt & impAct temple tipS

100%UV

4510

4511

AdApt lenSeS

4515

4522

4523

4524

4525

4526

4527

4528

4559

4410

impAct lenSeS

4411

4415

4422

4423

4424

4459

11

12

U l l e r es : selec T

Ulleres : s elecT

4389

Select Giftbox
bsg-43box
•
•
•
•
•
•

Select pH bsg-43

Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear
l’estil que et vingui de gust i a conjunt amb el teu equipament.
La caixa completa ve amb 6 diferents tipus de lent i 7 patilles de colors.
Espai extra a l’interior de la caixa per ampliar la teva collecció de lents i
patilles.
Colors de muntura: negre brillant i blanc brillant.
Colors de lent: transparent, groga, fum flaix mirall, blau fum mlc, vermell mlc
fum i verd mlc.
Colors de patilla: negre, blau, vermell, verd, gris, groc i blanc.

4313

4372

100%UV

4375

Select bsg-43
•
•
•
•
•

* Select mlc bsg-43

Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear l’estil que et
vingui de gust i conjunyeixi amb el teu equipament.
Ulleres amb lents de policarbonat intercanviables.
Disponibilitat de lents i patilles de colors disponibles per separat.
La forma de la lent ofereix una protecció òptima contra la llum del sol, la pols i el vent.
Peça del nas de goma ajustable i còmode.
4311

* Models que inclouen lents groga i transparents addicionals.

4321

100%UV

Select SpeciAl edition
bsg-43sE
•
4343

•
•
•
•
•
•

4371

Les lents compten amb tractament hidrofòbic. Amb pluja, l’aigua lliscarà
sobre la lent.
Tria el teu propi estil! Amb les lents i patilles intercanviables podràs crear
l’estil que et vingui de gust i a conjunt amb el teu equipament.
Ulleres amb lents de policarbonat intercanviables.
Sistema de ventilació especial per a un millor rendiment en condicions de
temps humit.
Disponibilitat de lents i patilles de colors per separat.
La forma de la lent ofereix una protecció òptima contra la llum del sol, la
pols i el vent.
Peça del nas de goma ajustable i còmode.

* Select Smoke bsg-43

bsg-4361

100%UV

bsg-4362

bsg-4363

bsg-4364

bsg-4365

bsg-4366

bsg-4367

bsg-4368

bsg-4369

Select temple tipS

4342

4310

Select lenSeS

4311

4315

4322

4323

4324

4359
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Ul l e r es : impUlse

Ulleres : w inner

impulSe bsg-38

winner bsg-39

•
•

•
•

•
•

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

•
•

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

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.
*Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.

100%UV

100%UV

3857

impulSe pH bsg-38

3803
3951

3957

winner pH bsg-39
3807
3891

3801

3892

* impulSe teAm mlc bsg-38

* impulSe Smoke bsg-38

3921

3927

* winner mlc bsg-39
3877

impulSe SmAll pH bsg-38s

3901

3909

impulSe SmAll bsg-38s
•
•
•
•
•

Impulse small dissenyat per a grandàries de cap més petits.
Ulleres esportives amb lents intercanviables.
La forma de la lent t’ofereix la màxima protecció contra la llum
solar,l’aigua, la brutícia i el vent.
Pont del nas ajustable per a una perfecta adaptació.
Les lents soltes per a les muntures Impulse estan disponibles en
versions PH, vermell MLC , blau MLC, fum mirall, groga i transparents.

3861

3907
3912

* Els models marcats inclouen lents grogues i transparents addicionals.
3867

100%UV

* impulSe SmAll Smoke bsg-38s

* winner Smoke bsg-39
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Ulleres

Ul l e r es

optiView bsg-33
Genialitat esfèrica!
El model OptiView està pensat per a aquells ciclistes que necessiten ulleres per
a la seva vida diaria i necessiten lents específiques per muntar amb bici sense
perdre els avantatges d’una ullera esportiva 100%, amb canvis de llum, pols i
altres inclemències pròpies de cada ruta.
Compten amb un clip òptic llest per muntar lents d’òptica dins d’un rang
esfèric de +6 a -6. En determinats casos, fins i tot lents més específiques,
poden muntar-se....el teu òptic podrà indicar-te les possibilitats de muntatge.
Totes les proves de les lents i el seu muntatge han de ser realitzats per un òptic
especialitzat.
Les peces de les muntures de OptiView estan disponibles a: PH, MLC vermell,
blau MLC, fum polaritzat, groc i clar.
* Els següents models inclouen lents grogues i clares.

4702

ArriVer bsg-36
•
•
•
•

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

4703

100%UV
100%UV

3612
4701
3359

3307

optiView pH bsg-33
3613

ArriVer mlc bsg-36
3301

3309
4707

* optiView Smoke bsg-33

* optiView mlc bsg-33

3601

impreSS bsg-47

rApid bsg-37
•
•

•
•

Ulleres esportives de tipus Casual.
Peça del nas de goma antilliscant i
insercions de goma en les patilles.

•
•
3607

3727

•

Ulleres esportives amb muntura de disseny modern.
La forma de la lent ofereix una protecció contra la llum solar, la pols i
el vent.
Muntura de PC amb la peça de nas de goma ajustable.
Les peces de les lents per a les muntures de l’ Impress estan disponibles
en: vermell MLC, blau MLC, fum, groc i clar.
Amb lents grogues i transpartents.

3721
100%UV

ArriVer Smoke bsg-36

100%UV
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Ul l e r es

All About
Street bsg-46
•
•

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

CASCOS
DES D’UN NOVATO AL
MERCAT A UN GUARDONAT
EN CATEGORIA DE PRODUCTE

100%UV

4613

3101

4672

3104

4675

Fa sis anys vam donar els nostres primers passos per oferir cascos.
Amb els anys s’ha evolucionat a una oferta molt completa de
cascos guardonats que ofereixen un alt rendiment per un bon
preu. Dos aspectes més destacats en els últims anys han estat
el llançament del Icarus, situat a la gama alta de la nostra línea
de cascos de carretera, i el casc Varallo que més tard va esdevenir
el Nerone. Per al 2015 estem llançant un dels dissenys més
ambiciós, el nou casc Tithon. Un disseny innovador que equilibra
les necessitats de cobertura del cap, aerodinàmica i la ventilació
necessària. Els nostres dissenyadors han tingut a les seves ments
aquest any, en aero vs termo . Durant el desenvolupament del
Tithon també creem el AeroTop.
A més, hem afegit nous colors al nostre casc de carreres Icarus.
El Griffon i Taurus s’han transformat en un disseny que ve amb
un visor independent que es pot muntar com vostè prefereixi.I
fins i tot hem posat un munt d’atenció als cascs més accesibles,
mitjançant el redisseny del Hawk i Hero i hem afegit un nou model
anomenat Còndor.
Nou en la nostra col · lecció és la HelmetShield, una coberta de
silici que funciona a tots els models existents de cascos de BBB. En
realitat redueix la ventilació en els dies molt freds, fa d’escut per
l’aigua en dies molt humits i li dóna un avantatge aerodinàmica
millorada en els dies que vostè simplement vol rodar ràpid.
Hi ha un casc de BBB en la nostra oferta per a qualsevol ciclista i
amb qualsevol pressupost.

3103

Mantinguis fora de perill!

Street pZ mlc bsg-46

3107

kidS bsg-31
•
•
•

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

100%UV

4611

Street pZ bsg-46

Markus Eibegger, team Synergy Baku, 2014
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TiThon bhe-08
VELOCITAT LLIURE.
PER NO TORRAR-TE EL TEU CERVELL

FlexClose

TRIFIT

TwIsTClose

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

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

Sistema de tancament de fàcil ajust amb només una mà.

AIRFlow CoolIng sysTem - 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.

1

Cintes ajustables

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

PRO CYCLING TEAM

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

Millora l’expulsió de la suor

Reforçada de Carboni

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

Reforçada

Reixeta contra insectes

Adhesius reflectors

Tecnologia In-Mold

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

BBB és el proveïdor oficial en 2014 de cascos dels equips: Wanty-Groupe Gobert, Synergy
Baku, Bigla, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing, Radon Flow i Stresless.

CARACTERíSTIQUES
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2

3

Els dos últims anys hem notat un canvi de dissenys de cascos
que se centraven al voltant de la ventilació que afavoreixen
l’aerodinàmica elegant. Si bé podem entendre el desig de la
fricció baixa, també creiem que podem millorar l’aerodinàmica,
comprometen la comoditat d’un ciclista per la disminució de la
ventilació. Amb l’ajuda de l’equip de Disseny de la Universitat
Tècnica de Delft vam començar a estudiar els resultats
termodinàmiques i aerodinàmiques de cascos de ciclisme ( 1 ).
Des de l’inici del procés de disseny el nostre objectiu era trobar un
equilibri òptim entre la fricció baixa i una excel · lent ventilació.
Després amb aquestes idees en el nostre departament de
disseny, l’equip de modelatge 3D de TU Delft i després un munt
de prototips de nou en el túnel de vent. Finalment completem el
procés de desenvolupament més vigorós per a qualsevol producte
de BBB que hem treballat i va sorgir la la nova Tithon. Una barreja
òptima de velocitat i confort ( 2 ). O, com els nostres corredors
professionals els agrada anomenar-lo, “velocitat lliure”.
Disponible a partir del maig.

troBar ‘tithon’
a BBBCyClinG.COM

˕ Sistema de refrigeració (ACS) amb de disseny de
flux d’aire, per canalitzar un òptim flux d’aire. ( 3 )
˕ Encoixinat dissenyat per un òptim flux d’aire
i l’estructura oberta amb corretges ajustables
proporcionen un ajustament perfecte i còmode.
˕ Talles: M (52-58 cm) i L (58-62 cm).
˕ Colors: blanc mat i negre mat.
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AeroTop bhe-62
EL NOSTRE CASC MÉS RÀPID QUE
PROPORCIONA LA VELOCITAT LLIURE
La idea de la AeroTop era simple. Un casc molt
aerodinàmic, que ès còmode de portar i pràctic per
a recorreguts. Mesurem els beneficis de les formes
anteriors enfront de les formes més noves. Ja que
tots dos tenen els seus beneficis i avantatges ens
vam decidir per una longitud al mig. Una que ofereix
el tancament aerodinàmic entre el cap i l’esquena del
ciclista, però sense els desavantatges de vent creuat
dels dissenys més antics.
Mirem en diversos tractaments de superfície , però no
ofereixen resultats satisfactoris. Reduïm la superfície
frontal del casc i dissenyem una visera amb punts
d’ancoratge ocults. El que compta es el temps que
munten el ciclistes en les seves rutes. L’obertura de
ventilació està situada on el flux d’aire és relativament
estàtic, just a la part frontal del casc.
El visor integrat (Visera de protecció (BHE-63) és extra
fi per evitar la distorsió visual, però prou gruixut com
per no deformar-se amb el flux d’aire. La part posterior
del aerotop té dues línies agudes en la secció de cua
del casc estan dissenyades per alliberar el flux d’aire i
proporciona menys resistència.
L’ajust de AeroTop és igual al casc Icarus de BBB.
Disponible en talla M (52-58 cm) i els colors blanc mat
i negre mat.

100%UV

icAruS bhe-05

FAceShield bhe-63

helmeTShield bhe-76

•
•

•
•
•

•

Feta per adaptar-se a la AeroTop BHE-62.
Els lents inclosos compten amb un recobriment hidròfob.a
L’aigua de la pluja rellisca de les lents mentre es circula.
Opcions: fum i clara.

100%UV

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

Per als que estem preocupats de les carreres, és una activitat tan seriosa, com el
somni de tractar de volar. Castigarte a tu mateix fins que només quedi la sensació
que el teu cos és dolor. Quan estàs allà fora pedalejant, apurant el teus l'imits,
ès bó saber que hem portat el disseny del teu casc a un altre nivell. El sistema de
refrigeració Airflow va ser dissenyat per millorar la ventilació. L'ajust s'ha millorat
mitjançant la incorporació del farciment en l'interior del casc. El sistema de
tancament Flexclose ajustable de dues vies, manté el seu casc on s'ha de mantenir. I
quan a les carreres es posa una mica dur, vostè pot estar segur que hem fet la nostra
tasca de mantenir el cap el més segur possible.
El Icarus es construeix amb EPS escuema d'alta densitat. Les corretges del casc es
fixen amb ancoratges de corretges ocultes. Icarus ve en dues mides, M (52-58cm) i L
(58-62cm). Esta disponible en sis opcions: Color: negre mat, negre mat / blanc, negre
mat / groc neó, blau / blanc, vermell / blanc i blanc mat.
Igual que el seu homònim, l'Icarus està preparat per volar.

23

24

C asCo s: C arrE tEr a

FAlcon bhe-01
•
•
•
•

Reforços de fibra de carboni i alumini.
23 ranures d’aire amb reixetes de ventilació del
darrere per a un flux d’aire òptim.
Talles: S (52-55 cm), M (55-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: blanc i negre.

hAwk bhe-27
•
•
•

14 ranures d’aire amb reixetes de ventilació
del darrere per a un flux d’aire òptim.
Talles: M (52-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: negre / blanc, blanc / negre, negre /
blau i negre / vermell.

Petrik Brueckner, team Radon Flow, 2014

kiTe bhe-33
•
•
•

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

nerone bhe-68
•
•
•
•
•
•

Casc offroad de muntanya.
Motlle de doble construcció.
18 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per a una circulació d’aire
òptima.
Angle de la visera ajustable.
Talles: M (54-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: negre mat, negre mat / vermell i blanc mat / verd.
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VArAllo bhe-67

JAYA bhe-28

•
•

•

•
•
•

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

•
•
•

14 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per
a una circulació d’aire òptima.
Visera desmuntable.
Talles: M (52-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: negre mat, negre mat / magenta, negre mat /
verd i blanc mat.

TAuruS bhe-26

elBruS bhe-34

•

•

•
•
•

TAuruS

Casc offroad de muntanya.
18 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per
a una circulació d’aire òptima.
Visera extraïble, ajustable en alçada.
Talles: M (54-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: blanc mat i negre mat.

16 Reixetes de ventilació amb conductes
posteriors per a una circulació d’aire òptima.
Visera extraïble amb fixació oculta.
Talles: M (55-58 cm) i L (58-62 cm).
Colors: negre, negre / blau, negre / vermell,
negre / llima i blanc / plata.

•
•
•

18 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per
a una circulació d’aire òptima.
Visera desmuntable.
Talles: M (52-58 cm) i L (57-63 cm).
Colors: negre mat, blanc mat, negre / plata, blanc /
plata, negre / vermell, negre / blau i negre / groc neó.

condor bhe-35
•
•
•
•

18 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per a
una circulació d’aire òptima.
Visera desmuntable inclosa.
Talles: M (54-58 cm) i L (57-63 cm).
Colors: negre / blanc, negre / blau, negre / vermell i
blanc / plata.
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TABleTop bhe-52
•
•
•
•

Casc per a freeride / dirtjump.
10 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per a
una circulació d’aire òptima..
Talles: M (52-57 cm) i L (58-61 cm).
Color: negre mat.

All About
ROBA
ROMANDRE MENYS
I MUNTAR MÉS

La roba adequada ha de ser la peça més important,
perque et mantindrà en la teva bicicleta durant més
temps. Et mantendà sec, et mantindrá calent quan
fa fred. i et mantindrá fresc quan fa calor.

hero bhe-48
•
•
•
•

11 reixetes de ventilació amb conductes posteriors per a la
circulació d’aire òptima.
Feu clic-a la llum del darrere LED, amb bateries fàcils de
reemplaçar.
Mida: M (51-55 cm).
Colors: negre / blau, negre / vermell, negre / gris / blau,
negre mat i blanc mat.

La línia de roba de BBB és fabrica amb un
sistema de capes en diversos nivells de calor,
impermeabilitat i transpirabilitat, que es poden
combinar per adaptar-se a qualsevol tipus de clima.
Compten roba única per a bicicleta, específica i
dona solucions pràctiques que realment funcionen
quan estàs fora.
Aquest any hem revisat tots els dissenys i treballat
dur per mantenir els preus assequibles. Creiem que
és important que el desgast amb la bici no ha de ser
costós. Les noves capes de CoolLayer et mantindrà
fresc a l’estiu i absorbirà la humitat. I hem afegit
una petita gamma de roba pe a la joventut perquè
pugui fer passejos amb bicicletes i anar tan còmode
com vostè.
Ara no hi ha raó per a romandre a l’interior!

BoogY bhe-37
•
•
•

12 reixetes de ventilació amb conductes posteriors
per a una circulació d’aire òptima.
Mida: S (48-54 cm) i M (52-56).
Colors: camuflatge verd (M), camuflatge rosa (M),
cor (M), Policia (M i S), Bug (M i S), flors (M i S).

Ro ba : i nfoR m ac ió tèc ni c a

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

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

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

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

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

COOLSkIn
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.

CROSS-SECTIOn fIBERS
Oferir una superfície extra del 28% de
capacitat d’absorció de l’humitat.

DIAmOnDSOfT
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.

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

CARACTERíSTIqUES

AEROLITE
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.

MATERIALS
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MATERIALS

30

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

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

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

ROBA: TAULA DE TALLES
Per a home

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.

Per a dona

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

Cremallera sencera
*YKK

II

Cremallera en el turmell

GhOSTSkIn
Teixit súper lleuger, fi i ajustable, amb
tractament paravent i impermeable. La
membrana microporosa permet una gran
transpiració. Perfecte per a sortides amb
condicions meteorològiques canviants.

240 GRAm LyCRA
S’utilitza en panells ergonòmics. Proporciona
la millor combinació possible de flexibilitat i
en forma.

Cremallera amb
solapa interior

III

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

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

IV

Coll amb part interior
en folro polar

Mànigues precurvades
que permeten un millor
ajust sobre la bicicleta

L

XL

XXL

XXXL

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

75.5”
190–194

78”
196–200

II

36”
91,5

38”
96,5

40”
101,5

42”
107

44”
112

46”
117

III

29”
73,5

31.5”
80

34”
86

36”
91,5

37.5”
95

39”
99

IV

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

36”
91,5

37.5”
95

MIDES EU

S

M

L

XL

XXL

I

64.5”
160–164

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

II

31.5”
80

33.5”
95

35.5”
90

37.5”
95

39”
99

III

30”
76

32”
81

34”
86

36”
91,5

38”
95,5

IV

28.5”
72

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

MIDES EU

128

140

152

164

I

48”–50.5”
122–128

51”–55”
130–140

56”–60”
142–152

61”–64.5”
154–164

II

26.5”–28”
67–71

28”–29”
71–74

29”–31”
74–79

31”–33.5”
79–85

III

28”–28.5”
71–73,5

28.5”–30”
73,5–78

30”–32.5”
78–84

32.5”–34”
84–90

IV

23”–24.5”
58–62

24.5”–26”
62–65,5

26”–28”
65,5–71,5

28”–30”
71,5–76,5

III
I

IV

Reixeta en part superior

M

66”
166–170

4 butxaques, un amb
cremallera

II

PREmIumDRy
Combina fibres impermeables, amb fibres
que evaporen la suor. Això vol dir que el teixit
PremiumDry fa que tregui la suor de la pell i
ho expulsi, fora de les fibres. Aquesta funció
s’accelera gràcies a que dispersa la suor per
la superfície exterior del teixi,t accelerant
l’assecat. Gràcies a aquesta tecnologia de
dispersió, la teva pell sempre estarà seca i
comfortable. El teixit és súper suau i amb
molta transpiració.

S

I

I

LyCRA SPORT
Teixit d’estirament còmode, per a la llibertat
de moviment.
3 butxaques

MIDES EU

Costures planes

II

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

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

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

Amb qualitats reflectants
de la llum en la foscor.

Tires reflectores

I

III

IV
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Ro ba : Roba inteR ioR

Roba : Roba inteR ioR

COOLLAyER buw-07
•
•
•
•

Samarreta fabricada amb polipropilè, amb la construcció del cos sense fissures.
CoolSkin és una fibra ultralleugera de polipropilè obert, que s’ha desenvolupat i
dissenyat per mantenite fresc i sec en condicions de calor.
L’estructura de malla oberta promou el flux d’aire entre la tela i la pell, mentre
que l’efecte push-pull expulsa la suor de la seva pell a la capa exterior.
Talles: XS / S, M / L, XL / XXL.

BASELAyER mAn buw-01

BASELAyER WOmAn buw-05

BASELAyER mAn buw-02

BASELAyER WOmAn buw-06

•
•

•
•
•

•

Samarreta interior BaseLayer, màniga curta o sense mànigues.
Teixit ultra fi de reixeta en aquelles zones en les quals el cos necessita
una major ventilació.
Talles: S, M, L, XL i XXL.

•

Samarreta interior BaseLayer, màniga curta o sense mànigues.
Per a dona.
Teixit ultra fi de reixeta en aquelles zones en les quals el cos necessita
una major ventilació.
Talles, S, M, L, XL i XXL.

ThERmOLAyER mAn buw-11

ThERmOLAyER WOmAn buw-15

ThERmOLAyER mAn buw-12

ThERmOLAyER WOmAn buw-16

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

InnERShORTS mAn buw-51

InnERShORTS WOmAn buw-55

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Pantalons interiors ultralleugers, transpirable, dissenyat per a dona.
Realitzat en material Polyester i Spandex confortable.
Elàstic BBB que manté el culot en la posició correcta.
Perfecte per viatjar o sortir a donar un tranquil passeig.
Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre i blanc.
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Ro ba : m aLLotS

Roba : m aiLLotS

ROADTECh bbw-232

POWERGIRL bbw-241

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•

Maillot de M/C topall de gamma amb forma anatòmica.
Teixit PremiumDry que absorbeix i expulsa la suor de la pell.
Insercions de teixit reixeta AirDry per a una ventilació extra.
Mànigues pre-formades en lycra per a un perfecte ajust
anatòmic i aerodinàmic.
Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre/blanc, negre/rosa, negre/llima i blanc/vermell.

nITRO bbw-238

fORCE bbw-248

•
•
•
•

•

Mallot de màniga curta de disseny modern ajustat. Teixit ComfortDry.
Fibres de Lycra en les mànigues i a la part inferior.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre/blau, negre/vermell.

•
•
•

Mallot de màniga curta amb un disseny modern i teixit ComfortDry.
Cremallera de color.
Ajustat en les mànigues i la part inferior.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / blau i negre / rosa.

COmfORTfIT bbw-234

COmfORTGIRL bbw-245

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

Maillot M/C súper còmode.
Zones de lycra en les butxaques posteriors per a un ajust perfecte.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre/blanc, negre/rosa i blanc/vermell.

COmfORTfIT JERSEy bbw-236

nITRO JERSEy bbw-160

•
•
•
•

•
•
•
•

Còmoda jaqueta de màniga llarga de teixit ComfortPlus.
Silicona antilliscant en la part interior de l’esquena.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre / blau i negre / vermell.

Jaqueta de màniga llarga confortable, realitzada en teixit
DiamondSoft; ideal per a les sortides de primavera i tardor.
Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre/blau i negre/vermell.
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Ro Pa : ch aquetaS

Roba : JaqueteS

ALPInEShIELD bbw-173
•
•
•
•
•
•

COnTROLShIELD bbw-261

CORSAVEST bbw-281

•
•

•

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Jaqueta d’hivern per a dona, lleugera, paravent i impermeable.
Panells de teixit Trioxx en punts estratègics fent-la més
impermeable i paravent on més es necessita.
Teixit Thermoplus en l’esquena i altres zones de màxima
transpiració. Mànigues pre-corbades amb Lycra i punys interiors
amb forma d’anella.
Panell anatomic dissenyat per a les dones per a obtenir un
ajustament còmode.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / magenta i negre / blanc.

Armilla ultralleugera d’hivern per a home fet de material de
BreezeSkin, amb un recobriment repel · lent a l’aigua.
Teixit de malla en la part posterior per a una òptima respiració.
Forma anatòmica per a un ajust perfecte.
Tira de silicona en la cintura.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre / groc neó.

ELITEShIELD bbw-174w
•
•
•
•
•
•

Jaqueta ultralleugera d’hivern per a dona realitzada en teixit Trioxx.
Panells de teixit Trioxx en punts estratègics fent-la més impermeable i
paravents on més es necessita.
Teixit PremiumHeat en l’esquena, mànigues i altres zones de transpiració.
Aquest teixit polar suau mantindrà el teu cos càlid i sec durant l’exercici.
Forma anatòmica dissenyada per a dona per a un ajust perfecte.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Color: negre.

ELITEShIELD bbw-174

EASyShIELD bbw-164w

EASyShIELD bbw-164

•
•

•

•
•
•
•

Jaqueta ultralleugera d’hivern per a home.
Panells de teixit Trioxx en punts estratègics fent-la més
impermeable i paravents on més es necessita.
Teixit PremiumHeat en l’esquena, mànigues i altres zones
de transpiració. Aquest teixit polar suau mantindrà el teu cos
calent i sec durant l’exercici.
Forma anatòmica per a un ajust perfecte.
Tira de silicona en la cintura.
Talles: S, M, L, XXL i XXXL.

•
•
•
•

Jaqueta d’hivern ultralleugera per a home, fabricada en PremiumHeat;
el teixit polar suau, mantindrà el teu cos calent i sec durant l’exercici.
Forma anatòmica per a un ajust perfecte.
Tira de silicona en la cintura.
Talles: S,M,L,XL, XXL i XXXL.
Colors: negre/blau, negre/blanc/vermell i negre/groc neó.

•
•
•
•
•

Jaqueta ultralleugera d’hivern per a dona realitzada en teixit PremiumHeat.
El teixit polar suau mantindrà el teu cos càlid i sec durant l’exercici.
Forma anatomia dissenyada per a dona per a un ajust perfecte.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre/blanc i negre/rosa.
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Ro ba : im PeR me ab LeS

Roba : cuLotS LL aRgS

RAInShIELD mAn bbw-143
RAInShIELD WOmAn bbw-145
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAnSShIELD bbw-228

Jaqueta ultralleugera paravents realitzada en teixit GhostSkin.
Teixit de reixeta ultra fi en les aixelles i part interior dels braços per a una òptima transpiració.
Cintura amb silicona.
Amb butxaca-borsa posterior: porta les teves coses o plega-ho per portar-ho ocupant el mínim.
Cremallera YKK.
Panells anatòmics dissenyats per a home o per a dona per obtenir un ajust perfecte.
Talles d’home: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Talles de dona: S, M, L, XL i XXL.
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.

POCkETVEST bbw-151

BASEShIELD bbw-148

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Armilla lleugera de pluja plegable.
Paravents, resistent a l’aigua, i amb transpiració.
Esquena ventilada per obtenir major respiració.
Butxaca del darrere amb funda extra: es pot plegar en un
paquet petit.
Pes: només 60g.
Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

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

BIB-ShORTS bbw-81
ShORTS bbw-82

•
•

•

•
•
•

•
•

POCkETShIELD bbw-147
Jaqueta ultralleugera d’aigua plegable amb ajust perfecte.
Paravents, resistent a l’aigua, i amb transpiració.
Esquena i aixella en reixeta per a una òptima transpiració.
Butxaca posterior amb butxaca petita extra: Et permet
plegar la jaqueta en el seu interior.
Pes: Només 95 g.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

uLTRATECh BIB-ShORTS
bbw-215

•

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.

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

BBB és el proveïdor oficial de jaquetes de pluja en 2014 de l’equip: Radon Flow.

Culot llarg topall de gamma de 12 panells.
Amb badana d’home Premium 2.0, amb protecció
anti-bacteris.
Panells antilliscant i confortable amb silicona en el
seu disseny per evitar el seu lliscament.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

Culot de noia topall de gamma de 12 panells amb badana
Premium 2.0 i protecció antibacteris.
Panells de licra antilliscant i confortable amb silicona en el
seu disseny per evitar el seu lliscament.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
BBW-217: Igual que BBW-216 sense malla superior.

•
•
•
•
•

Culot curt topall de gamma, fabricat amb 225 grams de
material de Lycra Sport Energy.
La tela assegura una compressió muscular, correcta.
10 panells per a un ajustament perfecte.
Suau elàstic amb diseny amb silicona.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
BBW-220: Igual que BBW-219 sense malla superior.

ShORTS LADy
bbw-85
•
•
•

Culot curt de 10 panells.
Suau elàstic amb silicona per a un millor agarri.
Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•
•

Culot curt de gamma alta.
Fet de material de elastà amb el suport muscular.
Banda elàstica còmoda amb silicona en el seu disseny per
evitar el seu lliscament.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
BBW-82: Igual que BBW-81 sense malla superior.

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

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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CARACTERíSTIqUES
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ThERmO BIB ShORTS
bbw-271

LEGSTOP BIB TIGhTS
bbw-192/191

LEGShIELD BIB TIGhTS
bbw-188

•

•

•

•
•
•

Culots curts de teixit termo, ideals durant les
sortides de primavera i tardor.
Amb encoixinat Multi-estirament.
Elàstic amb impresions de silicona.
Talles: XS, S, M, L, XL i XXL.

•
•
•
•

Topall de gamma dels culots d’hivern, amb suport i
ajust addicional per a la musculatura realitzada en teixit
Thermotec amb insercions en teixit Trioxx Hi-stretch en
zones específiques per a una millor protecció contra el vent.
Rivets blancs en lycra.
Tira de silicona en els turmells.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
BBW-191: igual que el model BBW-192 sense la badana
Premium 2.0.

•
•
•

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

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

QuADRA 3/4 BIB TIGhTS
bbw-190

•
•
•
•
•
•

•
•
•

muLTI-STRETCh PADDInG
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.

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

ITALIAn PADDInG
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.

Topall de gamma dels culots d’hivern, amb suport i ajust
addicional per a la musculatura realitzada en teixit Thermotec.
Rivets blancs en lycra.
Tira de silicona en els turmells.
Talles: S, M, L, XL, XXL i XXXL.

LADySTOP TIGhTS bbw-196/195

LADyShIELD TIGhTS bbw-194/193

•

•

•
•
•

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 sense la badana Multi-Stretch.
BBW-182: Igual que el model BBW-184 sense malla superior.
BBW-181: Igual que el model BBW-182 sense la badana Multi-Stretch.

ERGOfIT PADDInG
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.

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.

Topall de gamma dels culots d’hivern per a dona ergonòmics, amb suport i
ajust addicional per a la musculatura realitzada en teixit Thermotec amb
insercions en teixit Trioxx Histretch en zones específiques per a una millor
protecció contra el vent.
Tira de silicona en els turmells.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
BBW-195: igual que el model BBW-196 sense la badana Premium 2.0 per a dona.

GIRLTECh 3/4 bbw-218
•
•
•
•

Culot pirata 3/4 topall de gamma realitzat amb 11 panells.
Badana Premium 2.0 amb protecció antibacteriana.
Panells de lycra antilliscant que inclou silicona en el seu
disseny per a evitar el seu lliscament.
Talles: S, M, L, XL i XXL.

•
•
•

Culot d’hivern de la gamma alta per a dona realitzat en teixit Thermotec amb
panells anatòmics.
Tira de silicona en els turmells.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
BBW-193: igual que el model BBW-194 sense la badana Premium 2.0 per a dona.

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

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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hIGhLEGS
bbw-201

COmfORTLEGS
bbw-91

COmfORTknEE
bbw-93

•

•

•

•
•
•

Camal realitzat en teixit
Thermotec.
Panells precorbats
anatòmics.
Dues bandes de silicona
antilliscament en la part
superior.
Talles: S, M, L i XL.

•
•
•

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

•
•
•

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

BBB TEAm BIB ShORT
bbw-255
•
•
•
•
•

Topall de gamma dels Culots llargs BBB Team amb
10 panells.
Amb badana de protecció Premium 2.0
antibacteriana.
Panells súper confortables, antilliscants amb
silicona per evitar el seu lliscament.
Logo BBB negre sobre negre en panells laterals.
Talles: 128, 130, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

BBB TEAm JERSEy
bbw-251
•
•
•
•

hIGhARmS bbw-202

COmfORTARmS bbw-92

hELmEThAT bbw-97

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Maniguets tèrmics realitzats en teixit Thermotec.
Panells precorbats anatòmics.
Dues bandes de silicona antilliscament en la part superior.
Talles: S, M, L i XL.

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

Mida única. Realitzat en material tèrmic.

•
•
•

Mallot de Màniga curta BBB Team, topall de gamma
ajustat.
Teixit PremiumDry que absorbeix i expulsa la
humitat de la pell.
Insercions de malla Airdry per a una ventilació extra.
Mànigues pre-formades de lycra per a un perfecte
ajust aerodinàmic.
Cremallera YKK 3/4 oculta.
Tira de silicona antilliscant al final de l’esquena.
Talles: 128, 140, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

BBB TEAm JERSEy
LOnG SLEEVE bbw-252
•

WInDBLOCk bbw-292

CASuALhEAD bbw-291

fuLLhEAD bbw-100

•

•

•

•
•
•
•

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

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

•
•

Confortable mallot de màniga llarga realitzat en
teixit DiamondSoft.
Tira de silicona antilliscant a la zona baixa.
Talles: 128, 130, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL i XXL.

Mida única. Realitzat en material tèrmic
(14% elasthan / 86% nylon).

BBB TEAm CAP
bbw-257
COmfORThEAD bbw-99

COmfORTCAP bbw-293

COmfORTnECk bbw-98

•
•
•

•
•
•
•
•

•

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

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.

•
•

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

•
•
•
•
•
•

Gorra de cotó de ciclisme de l’equip BBB.
Ideal per mantenir la pluja i la suor fora dels ulls.
Construcció de 3 panells.
Elàstic a l’esquena.
Banda de folre interior suau.
Mida única.
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LYCra SPOrT
Teixit d’estirament còmode, per a la llibertat
de moviment.

CARACTERíSTIqUES

Far InFrared (FIr)
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.

MATERIALS

COOLMax
Teixit específic amb transpiració

roba : accessoris : tecnologia

GUANTS: TAULA DE TALLES

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

Insercions de gel

Insercions d’escuma amb
efecte memòria

“Igual que un jersei, la mida del seu guant depèn de la seva estructura
física. Perquè et facis una referència apropiada a BBB vam fer un de la
taula de talles de guants.
Per determinar la mida del seu guant es pot mesurar la longitud i el
diàmetre de la seva mà, com es mostra a continuació i mitjançant l’ús
de l’explicació corresponent:
A) Mesureu des de la punta del seu dit més llarg fins a la base del
palmell del canell per determinar la longitud de la mà. Aquesta és la
seva mesura de longitud de la mà.
B) Emboliqui la cinta mètrica al voltant de la a la part més ampla
del palmell de la seva mà, i fer un puny abans de prendre la mesura.
Aquesta és la seva mesura d’ample de la mà.

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

Palma antilliscant

Dits anatòmicament pre
corbats a 70º per un agarri
perfecte del manillar.

Utilitzeu aquestes mesures per determinar la mida del seu guant,
mitjançant la taula de talles. Recordeu que el gràfic de mida dels guants
BBB és una referència, basada en la mitjana BBB. Ja que oferim una
àmplia gamma de guants en diferents estils i materials, sempre ha de
tractar els guants en el seu distribuïdor local de ciclisme BBB. Llavors
podem assegurar el millor ajust i comoditat.
També podeu trobar la nostra taula de talles en:
BBBcycling.com/headlines/gloves-sizing-chart

MuLTI STreTCh nYLOn neOPrene
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.

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

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

Costures planes

Sistema de tancament
del canell Wristlock

Teixit de tovallola a la
zona del polze

B

TherMOCOOL
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.

TherMO LITe
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.

Tires entre els dits per
treure el guant més
fàcilment.

WaTerFLex
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.

aIr MeSh
El teixit AirMesh permet un un
assecat ràpid de la suor durant
les èpoques de calor

CLarInO
Protegeix i és un excellent aïllant

LYCra
Proporciona la millor
combinació possible de
flexibilitat i de forma.

rubberTeC
Proporciona millor agarri i
tracció en el teu manillar

SPandex
El teixit Spandex facilita
el moviment natural
del canell de la mà i un
perfecte ajust

TrILITe
Teixit d’alta qualitat
de 3 capes ultralleuger
amb molta transpiració,
característiques paravents
i impermeable, et manté
sec i càlid. Membrana de
PolyUrethano (PU) fixat
entre la capa interior i la
capa exterior.

VITeCh
Teixit amb amortiment
addicional i major durabilitat

TrIOxx
Teixit d’alta qualitat amb
transpiració de 3 capes,
amb funcions paravents
i impermeable. La capa
exterior elàstica és
fixada a la membrana de
PolyUrethano (*PU) i és
protegida a l’interior per
una capa polar. Aquesta
tecnologia de tres capes,
mantindrà el teu cos càlid
i sec durant l’exercici.

MAT. EN LA PALMA

Cremallera completa
reversible YKK

aMara
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.

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

A

Cremallera completa YKK

PoLzADES

MATERIALS DE LA PART SUPERIoR
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Tira de velcor que
permet el seu ús
amb patins

Cremallera amb solapa
interior.

Disseny ergonòmic en 2
panells

Sistema de sola oberta

Tira de velcro
per assegurar el
tancament

MIDA DEL gUANT

AMPLE DE Mà

LoNgITUD DE LA Mà

128 (S)

6

5

140 (M)

6.5

5.5

152 (L)

7

6

164 (XL)

7.5

6.5

XS

7

6.2

S

7.5

6.7

M

8

7.2

L

8.5

7.8

XL

9.5

8.3

XXL

10.5

8.9

XXXL

11.5

9.4

CENTIMETRES

Costures segellades
eliminen les filtracions
quan s’estiren

Reforçat

Tira impermeable sobre
les costures per a un
major aïllament

Tires reflectores

Reforçat amb Kevlar

MIDA DEL gUANT

AMPLE DE Mà

LoNgITUD DE LA Mà

128 (S)

15.5

13

140 (M)

16

14

152 (L)

17.5

15

164 (XL)

18.5

16

XS

17.8

15.7

S

19.1

17

M

20.3

18.3

L

21.6

19.7

XL

24

21.1

XXL

26.7

22.5

XXXL

29.2

23.9
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Mi tjo ns

M itjons

TherMOFeeT bso-11
•
•
•
•
•
•
•
•

erGOFeeT bso-04

FOLdFeeT bso-03

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitjons ciclistes anatòmicament dissenyats amb teixit Coolmax Activi
per a les èpoques de calor.
Disseny anatòmic que fa que siguin diferents el dret i l’esquerre.
El teixit en Coolmax Activi afavoreix un assecat súper ràpid, excellent
transpiració i regulació de la temperatura.
Sense costures.
Estructura de teixit amb canals en la part superior que facilita una millor
expulsió de la suor.
zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
Mitjó de ciclisme curt, 100 mm d’altura.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: Negre, negre/verd, blanc/groc neó i blanc.

•
•
•
•
•
•

Mitjons de gamma alta amb 4 tipus diferents de fibres estructurals.
El teixit en Coolmax afavoreix un assecat súper ràpid i la regulació de la
temperatura.
zona elàstica per a un ajust ferm al voltant del peu.
Estructura de teixit oberta per a una millor transpiració.
àrees de dits i taló reforçats.
Mitjó llarg de ciclisme, altura de 150mm, 110mm doblegat.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: negre i blanc.

erGOknee bso-15

erGOPLuS bso-14

•

•

•
•

TeChnOFeeT LOnG bso-02

TeChnOFeeT bso-01

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Mitjons de gamma alta amb 4 tipus diferents de fibres estructurals.
El teixit en Coolmax afavoreix un assecat súper ràpid i la regulació de la
temperatura.
zona elàstica per a un ajust ferm al voltant del peu.
Estructura de teixit oberta per a una millor transpiració.
àrees de dits i taló reforçats.
Mitjó llarg de ciclisme, altura de 100mm.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: negre, blanc/vermell, blanc/blau i blanc.

•
•
•
•
•
•

Mitjons de ciclisme d’alta tecnologia per a les baixes temperatures.
Teixit lleuger Thermolite que li fa confortable i càlid, fins i tot en mullat.
obre línies d’estructura en la part superior perquè la transpiració excessiva
s’evapori fàcilment.
àrea flexible sobre el turmell per a un ajust perfecte.
zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
àrees de dits i taló reforçats. Mitjó llarg de ciclisme, altura de 120 mm.
Mides: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: negre, negre/groc neó, negre/vermell i negre/blau.

Mitjons de gamma alta amb 4 tipus diferents de fibres estructurals.
El teixit en Coolmax afavoreix un assecat súper ràpid i la regulació de la
temperatura.
zona elàstica per a un ajust ferm al voltant del peu.
Estructura de teixit oberta per a una millor transpiració.
àrees de dits i taló reforçats.
Mitjó curt de ciclisme, altura de 70mm.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Colors: negre, blanc/vermell, blanc/blau i blanc.

•
•
•
•
•
•

Mitjons anatòmics de genoll amb tecnologia Far InfraRed per a
condicions de temps fred.
La tecnologia Far InfraRed (FIR) manté peus i turmells calents i molt
confortables millorant el metabolisme del cos i la circulació sanguínia.
Sola realitzada en teixit extra càlid amb tecnologia Far Infrared per a
aïllament extra.
Construcció de la capdavantera sense costures.
Estructura de teixit amb canals en la part superior que facilita una millor
expulsió de la suor.
zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
Mitjó extra-llarg, 320 mm d’altura.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Color: negre.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitjons amb forma anatòmica amb tegnología Far Infrared per a
condicions de fred.
Sola de teixit extra càlid amb tecnologia Far Infrared per a un
aïllament extra.
La tecnologia Far Infrared (FIR) manté els peus i els dits calents i
confotables millorant el metabolisme i la circulació sanguínia.
Construcció sense costures.
Estructura de teixit amb canals en la part superior que facilita una
millor expulsió de la suor.
zona flexible en el taló que evita les arrugues en aquesta crítica zona.
Mitjó de ciclisme llarg, 130 mm d’altura.
Talles: 35-38, 39-42, 43-46 i 47-49.
Color: negre.
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cobr e sabates

cobre sabates

arCTICduTY OSS bws-16b

hardWear bws-04

•
•
•
•

•
•

•
•

Màxima protecció en condicions hivernals.
Panells en 3D ergonòmics per a un ajust perfecte.
Panell exterior: 4.2 mm neoprè Sharkskin impermeable.
Panell frontal i interior: 4,5 mm nylon multi ajustable amb neoprè
hidròfug i súper elàstic que combina una protecció òptima amb
un ajust perfecte.
goma reforçada extra resistent en zona de capdavantera i taló.
Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•
•

Específic per a condicions de fred i humitat.
Teixit impermeable Neoskin de 3mm. en la part superior, ofereix
la millor protecció contra el fred y la pluja.
Dos reforços de Kevlar en el taló, a més d’en la sola i cremallera.
Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

uLTraWear bws-12

SPeedFLex bws-14

WaTerFLex bws-03

heaVYduTY OSS bws-02b

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

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

•
•

BBB és el proveïdor oficial en 2014 de Cobre sabates dels equip: Radon Flow.

La millor elecció contra la pluja.
Reforços de kevlar en taló i capdavantera.
Material WaterFlex Advanced de 2 mm, exterior de
poliuretà (PU) amb goma interior.
El teixit interior de MicroFleece ofereix la més alta
protecció tèrmica,a més de comoditat i ajust.
Talles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.

•
•
•

La millor elecció contra la pluja.
Realitzat en teixit WaterFlex de 2mm.
El teixit interior de MicroFleece ofereix la més alta protecció
tèrmica,a més de comoditat i ajust.
Reforços de Kevlar en el taló , a més d’en la sola i cremallera.
Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
Colors: negre i groc neó.

•
•
•

Cobre sabates molt resistent per a la millor protecció contra el fred.
Realitzat en neoprè de 3 mm multi ajustable amb reforços en nylon
en els laterals.
Reforços de Kevlar en el taló, a més d’en la sola i cremallera.
Talles: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 i 47/48.
Colors: negre i groc neó.
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co br e sabates

guants : estiu

raCeWear bws-17

raCePrOOF bws-01

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

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

hIGhCOMFOrT bbw-41

raCer bbw-44

•
•
•
•

•
•
•

•
•

guant d’estiu de gamma alta professional.
Palma a Amara amb insercions de gel per a un major confort.
Tiradors Pull-off que faciliten la seva extracció.
Lycra i Mesh combinats en la part superior ofereixen transpiració,
confort i llibertat de moviments.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / negre, negre / blanc, negre / blau i negre / vermell.

•
•

guant d’estiu lleuger per a les condicions de clima càlid.
Transpirable, de lycra amb disseny de silicona impresa.
Palma Amara amb escuma de gel per a més comoditat i malla
addicional per a la ventilació.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre / blanc, negre / blau, negre / vermell i negre / groc neó..

LIGhTFLex bws-10
•
•
•
•

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

aIrrOad bbw-40

CLaSSIC bbw-42

•
•
•
•
•

•

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

•
•
•

El perfecte guant d’estiu gràcies a la combinació de
Lycra i Spandex a la part superior.
Palma en Clarino amb ventilació AirMesh.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: Negre, blau i vermell.
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guants : estiu

FOrCe bbw-43

LadYZOne bbw-27

MTbZOne bbw-33

LITeZOne bbw-46

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

guant d’estiu per a dona.
Dissenyat específicament per acomodar-se a la talla i forma de
la mà d’una dona.
El disseny combina amb el mallot curt Force.
Màxima ventilació gràcies al teixit Mesh.
Palma en teixit confortable Suede, amb coixinet de gel.
Talles: S, M, L i XL.
Colors: Negre, blau i magenta.

•
•
•

El millor guant d’estius càlids!.
Màxima transpiració i ventilació gràcies a la reixeta
en la part superior i el palmell.
Reforços de Rubbertec en el palmell, a més de
vermelles més reforçades en el polze i el forat entre
els dits polze i índex.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre, blau i vermell.

•
•
•
•

guant de XC d’ús esportiu.
Part superior realitzada en reixeta 3D per a una màxima ventilació
combinada amb teixits Spandex i lycra.
Canellera precorbada en neoprè.
Palma de Clarino amb zones d’escuma amb efecte memòria per més
confort. Insercions de silicona antilliscant. Inserció de reixeta per a una
ventilació extra.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre, blau, vermell i verd.

•
•

guant llarg i lleuger Lleugera per a marató / XC.
Amb malla estructurada oberta.
Protecció Clarino en el polze i l’índex.
Palma al dit índex per a un millor adherència.
Una sola capa de perforada a la palma per a un control
òptim i per una bona ventilació.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Color: negre.

kIdS bbw-45

COOLdOWn bbw-36

FreeZOne bbw-38

aIrZOne bbw-39

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

•
•
•

El millor guant d’estius càlids!.
Màxima transpiració i ventilació gràcies a la reixeta en la
part superior i el palmell.
Reforços de Rubbertec en el palmell, a més de vermelles
més reforçades en el polze i el buit entre els dits polze
en índex.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Colors: negre, blau i vermell.

guant llarg de XC.
Part superior en Spandex per a un ajust i protecció perfecte.
Palma en Clarino amb zones d’escuma amb efecte memòria per a més confort.
Canellera precurvada en neoprè amb tancament de velcro amb sistema WristLock.
Protecció en Clarino en el polze i l’índex.
Talles: S,M,L,XL i XXL.
Color: Negre.

•
•
•

guant llarg de XC per a condicions més caloroses.
Part superior realitzada en reixeta 3D per a una màxima ventilació.
Protecció en Clarino en el polze i en el forat entre el polze i l’índex Canellera
precorbada en neoprè amb tancament de velcro amb sistema WristLock.
Palma en Clarino amb zones d’escuma amb efecte memòria per més confort.
Insercions de silicona antilliscant.
Talles: S, M, L, XL i XXL.
Color: blanc.
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guants : Hivern

uLTraZOne bwg-24
gUANTS DE DISSENYADoRS
PER EMBRUTARSE

aQuaShIeLd bwg-23
•
•
•
•
•
•
•

1

2

Desafortunadament a BBB no provenen d’un país famós
per les seves palmeres i pinyes colades. A partir d’això és
lògic que es pot esperar que anem amb un guant com el
Ultrazone. I els nostres dissenyadors de guants havien
d’aconseguir ells mateixos per portar-los als límits. Amb vent
i a prova d’ aigua, HYTEX amb una capa una de tela softshell
TRILITE a l’exterior. El puny llarg, no deixa passar “influències
externes” no desitjats ( 1 ). Farciment i amb impresions de
silicona mantindran un control sobre fins i tot el més brut de
manillar ( 2 ). Un rus per netejar al polze l’ajudarà a desfer-se
de qualsevol brutícia que va del nas. I vostè pot fins i tot
utilitzar el telèfon intel ligent amb el polze, compatible amb
pantalla tàctil ( 3 ). És hora de embrutar-se les mans!
Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

WeaTherPrOOF bwg-25

neOShIeLd bwg-26

•

•

•

•
•
•

3

trobar ‘ultraZone’
a BBBcycling.com

guant tècnic de gamma alta per a dies tant humits com a secs a l’hivern.
La membrana Eurotex de PolyUrethane per a l’aire fred i l’aigua, mentre
permet que el vapor de la suor surti, mantenint les mans seques i
calentes.
zona superior realitzada en teixit Trioxx, paravents i resistent a l’aigua.
zona d’artells elàstic per a una major flexibilitat.
Teixit Clarino de reforç en polze, buit entre polze en índex i palmell del
guant.
Canellera extra llarga de 45mm en neoprè súper adaptable.
Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

guant de competició de gamma alta dissenyat per al clima
humit i sec a l’hivern.
Sistema especial en 3 capes:
1. Capa interior fina pre cusida per a un ajust perfecte i màxim
aïllament tèrmic.
2. Capa intermèdia amb transpiració en HYTEX, a més de
paravent i impermeable, realitzada en PolyUrethane (*PU).
Mantenen l’aire fred i l’aigua fora.
3. Capa exterior en teixit Trioxx en la part superior , i d’Amara en
el palmell.
Canellera modelada anatòmicament en neoprè súper adaptable
amb tancament de Velcro.
Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.
Colors: negre/groc neó.

•
•
•

guant de ciclisme d’alta qualitat en neoprè ideal per a condicions
d’humitat.
Manté les seves mans calentes, fins i tot quan està mullat.
Maneguet de neoprè extra llarg per mantenir el vent i la pluja fora.
Talles: XS-S, M-L, XL-XXL, XXXL.
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All About
SUPORTS DE TELÈFON
COM LES IDEES
ES FAN REALITAT

COLdShIeLd bwg-22

COnTrOLZOne bwg-21

•
•

•
•

•
•
•
•

guant tècnic de gamma alta per al clima d’hivern.
Realitzat en teixit d’última generació Softshell; fi, paravents i
amb transpiració, amb interior en folro polar fi.
Reforços de Clarino en el polze i buit polze-índex.
gravat negre sobre negre.
Canellera extra llarga de 45mm en neoprè súper adaptable i
tancament de Velcro.
Talles: XS, S, M, L, XL,XXL i XXXL.

•
•
•
•

guant lleuger i flexible,fi però de gran resistència.
Membrana paravent i impermeable que manté les teves mans
còmodes i calentes en condicions de fred.
gel d’escuma encoixinada a la palma per a una màxima comoditat.
Maneguet de neoprè extra-llarg amb corretja de velcro.
Amara reforçat al polze i l’índex.
Talles: XS, S, M, L, XL, XXL i XXXL.

Òbviament havíem notat l'augment d'aplicacions de
ciclisme (alguns de nosaltres en BBB també són molt
enganxats a muntar i registrar les nostres sortides).
No obstant això, quan vam començar l'any passat el
procés de disseny per al nostre telèfon Patron, mai
esperabem que prenguin un vol sense precedents.
Posem una enorme quantitat de temps i esforç en
la creació d'un model compacte i molt útil i ho va
demostrar en la seva popularitat, els editors de les
revistes de ciclisme estaven reclamant que ès el
millor en el mercat ».
Òbviament continuem l'expansió de la nostra oferta
de productes i amb un model específic per al popular
telèfon Samsung Galaxy S4. A més hem millorat els
imants que vénen amb els nostres sensors de velocitat
/ cadència de Bluetooth compatibles per adaptar-se
a les formes parlar. Els nostres sensors Bluetooth li
permeten registrar el ritme cardíac, velocitat i cadència
directament en l'aplicació del seu smartphone.
I ja que estem en el tema de les connexions
electròniques en la seva bicicleta s'ha dissenyat un
CameraMount per a la càmeres més populars que hi
ha. Registrar les seves sortides, mai ha estat tan fàcil.

raCeShIeLd bwg-11

InnerShIeLd bwg-27

•
•
•
•
•

•
•

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

•
•
•

guants interiors lleugers amb tecnologia d’infraroig per al climes freds.
Tecnologia d’infrarojos (FIR) manté les mans calentes, i es còmode per
millorar el metabolisme i la microcirculació del cos.
La construccio sense costures.
Ideal per portar sota un guant exterior en els dies de més fred.
Talla única

Joost Wichman, team Radon Flow, 2014
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SUPORTS de TeLÈFON

BikeBoard aPP
BBB CYCLINGS APROXIMACIÓ
A UN APP DE CICLISME

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

1

2

3

Després de la introducció de l'any passat, de sensors amb
Bluetooth, per al ritme cardíac i la velocitat / cadència i una
suport del telèfon innovador, ens va semblar que hi havia una
necessitat d'introduir una aplicació de BBB per a registrar
les sortides dels ciclistes. Seguint la filosofia de disseny de
productes de BBB, per treure a una versió sense tonteries,
que va tenir com a objectiu introduir una aplicació fiable.
No hi ha botons i ni funcions innecessàries, però sí que té tot
el és important. Amb 'straight to Strava ‘upload, dissenys
fàcilment personalitzables per les seves pantalles de dades
( 1 ) i un enllaç directe als sensors de la pantalla 'Current
Workout' ( 2 ). Però la majoria de les opcions intel · ligents són
"sota el capó". L'ús del processador es limitava tant com sigui
possible per minimitzar la tensió de la bateria del seu telèfon.
Les opcions en el registre de dades i filtrat s'han ajustat
per arribar a la representació més exacta del seu viatge ( 3 ),
incloent que una ruptura amb tots els seus companys de
ruta.
TROBAR ‘BikeBOARd’
A BBBcycLiNG.cOm

˕ Personalitzable en disseny i pàgines
˕ Arrossegueu i deixeu anar,
característiques per al disseny de
l'organització.
˕ Connectar i manejar els sensors
Bluetooth
˕ Seguiment GPS amb vista del mapa
˕ Ajustaments ràpids accessibles
˕ Historial d'entrenament amb detalls
de la ruta
˕ Per a exportar directament amb Stava
upload o .GPX/.TCX.
˕ Native iOS
˕ Característica bicicleta múltiple
˕ Caracteristiques encès i auto-pausa

guardian
bsm-11
•
•
•
•
•
•
•

BikeBoard
DOWNLOAD OUR
FREE APP NOW!

•
•
•
•

Funda universal pel teu smartphone.
(telèfon no inclòs)
Vàlid per qualsevol smartphone de
fins a 140mmx70mm.
Total funcionalitat tàctil.
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.
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.
Pes: 89 grams, abraçadora inclosa.

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 BSM91.
BSm-01: Compatible amb iPhone 5 i l'iPhone 5S. Pes: 69 grams suport
inclòs. Colors: blanc i negre.
BSm-02: Compatible amb iPhone 4 i l'iPhone 5S. 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.

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

Tuneja el teu i5 Patron (BSM-01), Patron
i4 (BSM-02) o Patró GS4 (BSM-06).
Fundes de silicona que absorveixen de
cops i proporcionen estabilitat i protecció.
Colors: negre, blau, vermell, verd.
Disponible per iPhone 5 / 5S, iPhone 4 /
4S i Samsung GS4.
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All About
cicLE cOmPUTADOR
COSES EN qUE ES POT CONFIAR

SmartSleeve bsm-21

energyPaCk uSB bsm-81

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Funda impermeable IP-X8 per a les seves pertinences.
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 proporcionen mayor durada a la funda.
Compartiment extra per als portar efectiu, targetes i ID.
S'adapta a la majoria dels iPhones i dels dispositius Android.
tiqueta editable ICE Especial (En Cas d'Emergència)
Dimensions interiors: 85 x 145 mm.
Dimensions exteriors 98 x 166 mm.

•
•
•
•

Bateria recarregable d’alta qualitat d’ions de polímer (2x22650, 3300mAh 7.4V).
Compatible amb els fars Scope BLS-67/68.
Pot ser utilitzat per a dispositius carregats per USB, com un telèfon. Sortida USB.
Equipada amb un indicador de potència de 5 nivells. Pot ser encès o apagat.
Pot ser installada en múltiples posicions utilitzant la cinta de velcro. La terminació en goma prevé de les
esgarrapades en la teva bicicleta.
El sistema està protegit contra curt-circuits, sobrecàrrega o descàrrega total.
La bateria pot ser carregada més de 300 vegades sense pràcticament pèrdua de potència.
Pes: 200 grams.
Mesures: 105x55x32.

BlueComBo bcp-61

BluePulSe bcp-62

PhoneFix bsm-91

•
•

•
•

•

•
•
•

Sensor de Velocitat + Cadència Bluetooth 4.0.
Compatible amb tots Bluetooth ® 4.0 de Smart Ready
dispositius habilitats.
CadanceMagnet (BCP-69) i SmartMagnet (BCP-68)
inclòs.
Bateria inclosa.
Material de muntatge inclòs.

•
•

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

•
•
•
•
•

Suport de muntatge per als models de telèfon Patron i
Guardian.
Vàlid per a diàmetres fins a 38mm.
Es pot muntar sobre la potència o el manillar depenent de
la preferència de l’usuari.
Fibra de vidre reforçat amb Nylon, que aporta major
rigidesa i durabilitat.
Angle ajustable per a una òptima visió o filmació.
Pes: 36 grams.

Smartmagnet bcp-68

CadenCemagnet bcp-69

Cameramount bcp-89

•
•

•

•

Imant de la roda per usar amb qualsevol sensor.
S'adapta a la majoria dels radis rodons i plans.

•
•

Imant de cadència elegant per utilitzar amb qualsevol
sensor.
Banda de goma industrial per a una major durabilitat.
No deixa cap marca a la maneta.

•
•
•
•

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 i
també Garmin, compatible quan s'utilitza l'adaptador Virb.
Pes 48 grams.
Color: negre mat.

BBB ha fet un nom per si mateix, proporcionant alguns dels
de les computadores més fiables. Aqui el que ens proposem
de fer durar molts anys. Tots els nostres models han estat
sotmesos a literalment milers de quilòmetres de proves del
món real abans que ens els portem al mercat.
Ja sigui que triï el nostre DigiBoard, molt avançat amb
funcions d'altitud, la temperatura i la freqüència cardíaca,
o la Microboard el 'menys és més' de la funcionalitat del
tauler d'instruments, estem segurs que s'uniran a vostè per
centenars de passejos sense complicacions.

CARACTERíSTIqUES
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Compatible amb tots els
dispositius que utilitzen
Bluetooth 4.0.

Tecnologia sense fil
codificiada ANT+

Sense fil

Impremeable

Vàlid per a radis
plans o rodons

Muntatge en la
potència o el manillar

PRO CYCLING TEAM
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BBB és el proveïdor oficial informàtic de bicicleta en 2014 dels equips:
Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku i Radon Flow
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C i CL e CO mPUTAdORS : digi BOA R d

CiC le Com putadors

digiBoard
El nostre model més avançat, el millor que hem desenvolupat.
Ha estat un període de 2 anys desenvolupant el hardware
i software des de zero, emprant en ell el millor sistema de
transmissió de dades, la tecnologia ANT+. Dissenyem el
sofware i els menús perquè siguin els més intuïtius. quan
els sensors de cadència o pols estan connectats, les seves
funcions no es mostren.
La revista Mountainbike Plus va quedar impressionada per
la quantitat de dur treball que havíem posat en el model
Digiboard i va decidir donar com a guanyador del test al nostre
DigiBoard :”L’ajust i control són intuïtius, tant que pots fer-ho
sense el manual”...i...”....gràcies al gran display no has d’anar
canviant pantalles i prement botons...totes les funcions
principals apareixen en pantalla al mateix temps....”.
Disponible en quatre versions diferents, 2 que inclouen
pulsòmetre.
Tots els models poden ampliar-te amb funcions de cadència
comprant el sensor DigiCadence per separat. Tots els
accessoris BBB DigiSpeed, DigiHeart, DigiCadence, són
compatibles amb la tecnologia ANT+.

DIGIBOARD MODEL

BCP-52WAH

BCP-52WA

BCP-51WH

BCP-51W

FUNCIONS TOTALS

30

25

22

17

TRANSMISSIÓ DE DADES

ANT+ DIGITAL

ANT+ DIGITAL

ANT+ DIGITAL

ANT+ DIGITAL

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

MODEL MiCrOBOArD

BCP-32W

BCP-31W

BCP-22

BCP-21

FuNCiONS TOTALS

13

8

13

8

TrANSMiSSió DE DADES

SENSE FiL
ANALògiCA

SENSE FiL
ANALògiCA

AMB CABLE

AMB CABLE

ACTE ESCANEjAT

•

•

•

•

VELOCiTAT ACTuAL

•

•

•

•

VELOCiTAT MiTjANA

•

•

•

•

VELOCiTAT MàxiMA

•

•

TEMPS DE ruTA

•

•

TEMPS TOTAL DE ruTA

•

DiSTANCiA DE ruTA

•

•

•

•

ODóMETrE

•

•

•

•

rELLOTgE

•

•

•

•

iNDiCADOr DE BATEriA BAixA

•

•

•

•

•

•

•

•

VELOCITAT ACTUAL

•

•

•

•

VELOCITAT MITJANA

•

•

•

•

VELOCITAT MàXIMA

•

•

•

•

TEMPS DE RUTA

•

•

•

•

DISTANCIA DE RUTA

•

•

•

•

ODÓMETRE BICI 1

•

•

•

•

ODÓMETRE BICI 2

•

•

•

•

TOTAL ODÓMETRE (1+2)

•

•

•

•

iNiCiO/PArADA

RELLOTGE (12 / 24H)

•

•

•

•

•

•

INDICADOR DE BATERIA BAIXA

•

•

•

•

iNDiCADOr D'AugMENT/
DiSMiNuCió DE VELOCiTAT

INICI/PARADA

•

•

•

•

rETrOiLuMiNACió

•

•

INDICADOR D'AUGMENT/DISMINUCIÓ DE VELOCITAT

•

•

•

•

RETROILUMINACIÓ

•

•

•

•

TEMPS TOTAL DE RUTA AMB BICI 1

•

•

•

•

TEMPS TOTAL DE RUTA AMB BICI 2

•

•

•

•

SEGONA GRANDàRIA DE RODA

•

•

•

•

FUNCIÓ "AUTO-SLEEP"

•

•

•

•

ALTITUD

•

•

DAShBOArD MODEL

BCP-16W

BCP-15W

BCP-06

BCP-05

EMMAGATzEMAT D'ALTITUD DOMèSTICA

•

•

ALTITUD GUANYADA/PERDUDA

•

•

FuNCiONS TOTALS

12

10

10

7

ALTITUD MàXIMA

•

•

TrANSMiSSió DE DADES

SENSE FiL
ANALògiCA

SENSE FiL
ANALògiCA

AMB CABLE

AMB CABLE

ALTITUD MíNIMA

•

•

PERCENTATGE DE DESNIVELL

•

•

TOTAL ALTITUD GUANYADA (1+2)

•

•

TEMPERATURA

•

•

FREqüèNCIA CARDíACA

•

•

FREC. CARDíACA MàXIMA

•

•

FREC. CARDíACA MITJANA

•

•

CALORIES EMPRADES

•

•

LíMITS MàXIM/MíNIM

•

•

SENSOR DE POLS BCP-57

•

•

ACTE ESCANEjAT

•

•

•

•

VELOCiTAT ACTuAL

•

•

•

•

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.

VELOCiTAT MiTjANA

•

•

•

VELOCiTAT MàxiMA

•

•

•

TEMPS DE ruTA

•

•

•

TEMPS TOTAL DE ruTA

•

DiSTANCiA DE ruTA

•

•

•

•

ODóMETrE

•

•

•

•

rELLOTgE

•

•

•

•

* Tots els Dashboards inclouen la nova SmartMagnet (BCP-68).

iNDiCADOr DE BATEriA BAixA

•

•

•

•

iNiCi/PArADA

•

•

•

•

iNDiCADOr D'AugMENT/
DiSMiNuCió DE VELOCiTAT

•

daShBoard

AmPLiABLE AmB
SENSOR DE CADèNCIA BCP-56

* Tots els taulers de control inclouen la nova SmartMagnet (BCP-68).

•

•

•

•
•

digiSPeed
bcp-55

digiCadenCe
bcp-56

digiheart
bcp-57

ergomount
bcp-88

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Sensor de velocitat sense fil digital ANT+.
Compatible amb tots els models
DigiBoard.
Compatible amb tots els dispositius amb
tecnologia ANT+.
Piles incloses.

•
•

Sensor de cadència sense fil digital ANT+.
Compatible amb tots els models
DigiBoard.
Compatible amb tots els dispositius amb
tecnologia ANT+.
Piles incloses.

•
•
•

Sensor de pols sense fil digital ANT+.
Compatible amb tots els models
DigiBoard.
Compatible amb tots els dispositius amb
tecnologia ANT+.
Cinta per al pit inclosa.
Piles incloses.

•
•
•
•

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.
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LLUM S : TECNOLOGIES

All About
LLUMS
MÉS PODER PER
A LES PERSONES

Les possibilitats que la nova tecnologia d’il luminació LED proporciona
encara sembla seguir sense parar. I, per ser honest, sembla que m’encanta!
Cada llum nova i més poderosa que hem fet, ha vist més ciclistes als
senders en la foscor i amplien el seu temps de recorregut de disponibles.
El Abast 800 i 1300, només va introduir l’any passat, són ara els models
de primera necessitat a les bicis dels ciclistes que busquen aventures
nocturnes amb els seus llums avançades i extremadament poderoses.
No obstant això la tecnologia LED també s’està introduint en simples llums
per anar a la feina. Ja vam oferir els llums del darrere que són un èxit entre
els viatgers que busquen alguna cosa simple i la llum davantera i Spark-USB
recarregable. L’Spark té com a objectiu l’augment de la pròpia visibilitat a
altres viatgers en el trànsit, hem dissenyat la part davantera i posterior de
la llum per donar el següent pas en la visibilitat i la llum disponible.

CREE LED

crEE lED
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!

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

acS
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.

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

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

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

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

USB rEcHargEaBlE
Ràpid i fàcil de carregar per USB.

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

rEgUlatED
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.

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

WatErrESiStant
Impremeable

Si vols triar el sistema de llums més adequat per al seu ús de la bicicleta, és important
disposar de dades correctes dels productes i comparar. Perquè no hi ha una norma
internacional per als sistemes de llum, BBB mesura diversos valors. Amb aquests valors
sempre es pot comparar els nostres productes.
Candela La unitat d’intensitat lluminosa. Candela indica la quantitat de llum emesa en
una direcció determinada de la biga. Ell en la taula va prendre nota de valor Candela es
mesura al centre de la biga.
Lumen El valor del flux lluminós total, és la quantitat total de llum (en totes direccions)
emès per la làmpada.
Lux La quantitat de llum (lumens) sobre un àrea específica. És la unitat més eloqüent. Per
exemple, si tens una font de llum de 1000 lumens, que s’estén sobre 1 m2, aquest metre
quadrat està illuminat amb 1000 lux. Si els mateixos 1000 lumens s’estenen sobre 10 m2,
la mateixa font illumina un metre quadrat amb només 100 lux. No obstant això, quan es
comparen els valors de Lux dels diferents sets de llums, és important conèixer la distància
des de la font de llum. Mentre major sigui la distància a la font, menor serà el valor de
Lux. BBB mesura el valor de Lux a 1 i 10 metres. El valor de Lux a 1 metre és igual al valor
d’intensitat lluminosa (Candela).

LUMEN

LUX

LUMEN

CAMDELA

El diàmetre del punt de llum indica l’ample de la llum quan és a 1 metre de distància.
Temps d’encès Dóna una indicació de quantes hores pot estar encesa un llum. Per a llums
de bateria, el temps depèn de la qualitat de la bateria. Totes les piles en els llums BBB
vénen amb Gold Power Heavy Duty. Únicament la BLS-62 ve amb piles alkalines Duracell.
El temps d’encès de les llums BBB està mesurat amb piles totalment carregades.
Vostè pot trobar els valors de BBB esmentats anteriorment en la taula de la pàgina
següent.

BBB és el proveïdor oficial de llums en 2,014 dels equips:
Betch.nl Superior Brentjens MTB racing i Radon Flow.
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LLUMS : LUX C H ART

MODEL

INTENSITAT
PIC DEL FOCUS
(CANDELA, CD)

POTENCIA
DE SORTIDES
(LUMEN)

IL·LUMINACIó
A 1 METRE
(LUX)

IL·LUMINACIó
A 10 METRES
(LUX)

PUNT DE LLUM AMPLàRIA
DEL MATEIX A 1METRE
(MM)

DURADA *
* (Hores)

BLS-46 Spark: Mode 1

106

9

106

1.1

400

5.5 (mode baixa intensitat)

BLS-46 Spark: Mode 2

245

20

245

2.3

400

3 (mode alta intensitat)

BLS-46 Spark: Mode 3

160

14

160

1.5

400

6 (modo intermitent (strobe))

BLS-46 Spark: Mode 4

160

14

160

1.5

400

6.5 (mode flaix)

BLS-62 HighFocus: Mode 1

511

31

511

5

350-850

50 (mode baixa intensitat)

BLS-62 HighFocus: Mode 2

1186

71

1186

11

350-850

37 (mode normal)

BLS-62 HighFocus: Mode 3

2610

170

2610

26

350-850

6.8 (mode alta intensitat)

BLS-62 HighFocus: Mode 4

1186

71

1186

11

350-850

60 (mode flaix)

BLS-67 Scope 800: Mode 1

7660

800

7660

85

300 centre, 2200 fora

2 (super beam)

BLS-67 Scope 800: Mode 2

4620

530

4620

57

300 centre, 2200 fora

2.7 (mode alta intensitat)

BLS-67 Scope 800: Mode 3

3150

350

3150

38

300 centre, 2200 fora

4.5 (mode normal)

BLS-67 Scope 800: Mode 4

1470

170

1470

17

300 centre, 2200 fora

9.7 (mode baixa intensitat)

BLS-68 Scope 1300: Mode 1

11340

1300

11340

125

300 centre, 2200 fora

1,7 (super beam)

BLS-68 Scope 1300: Mode 2

7560

800

7560

84

300 centre, 2200 fora

2.5 (mode alta intensitat)

BLS-68 Scope 1300: Mode 3

5140

550

5140

56

300 centre, 2200 fora

3.7 (mode normal)

BLS-68 Scope 1300: Mode 4

2400

260

2400

26

300 centre, 2200 fora

9.7 (mode baixa intensitat)

BLS-71 Strike: Mode 1

2800

300

2800

28

220 centre, 1600 fora

2.5 (super beam)

BLS-71 Strike: Mode 2

1700

210

1700

17

220 centre, 1600 fora

3.5 (mode alta intensitat)

BLS-71 Strike: Mode 3

1100

130

1100

11

220 centre, 1600 fora

6.5 (mode normal)

BLS-71 Strike: Mode 4

500

55

500

5

220 centre, 1600 fora

14 (mode baixa intensitat)

BLS-71 Strike: Mode 5

2800

300

2800

28

220 centre, 1600 fora

7 (modo flaix)

BLS-72 Strike: Mode 1

2800

500

2800

28

240 centre, 2200 fora

1.7 (super beam)

BLS-72 Strike: Mode 2

1400

340

1400

14

240 centre, 2200 fora

2.3 (mode alta intensitat)

BLS-72 Strike: Mode 3

900

210

900

9

240 centre, 2200 fora

4 (mode normal)

BLS-72 Strike: Mode 4

400

100

400

4

240 centre, 2200 fora

8 (mode baixa intensitat)

BLS-72 Strike: Mode 5

2800

500

2800

28

240 centre, 2200 fora

4.5 (mode flaix)

BLS-75 EcoBeam: Mode 1

525

39

525

6.2

50 centre, 300 fora

70 (mode normal)

BLS-75 EcoBeam: Mode 2

525

39

525

6.2

50 centre, 300 fora

220 (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 (llum d'encreuament)

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 (viari)

BLS-81 Signal: Mode 4

5

10

5

< 0.50

4000

12 (mode flaix)

BLS-36 HighLaser: Mode 1

220

9

220

2.3

600

30 (0.5 watt LED )

BLS-36 HighLaser: Mode 2

10

4

10

< 0.50

600

90 (2 regular LED)

BLS-36 HighLaser: Mode 3

240

13

240

2.4

600

20 (0.5 watt LED + 2 regular LED)

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 (mode 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-82 Signal: Mode 1

2

4

2

< 0.50

2600

6 (llum d'encreuament)

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 (viari)

BLS-82 Signal: Mode 4

2

3

2

< 0.50

2600

12 (mode flaix)

Signal
blS-81 | blS-82 | blS-83
PETIT, MÉS LLEUGER I MÉS BRILLANT

LLUM DAVANTERA

LLUM POSTERIOR

* Els BLS-46, BLS-47, BLS-62, BLS-67. BLS-68, BLS-71, BLS-72, BLS-75, BLS-77 , BLS-78, BLS-81 IBLS-82, són testats amb les mateixes piles que inclouen.
El BLS-36 és testat amb piles GP Alkalinas. Les piles incloses amb el BLS-36 són Gold Power Heavy Duty.
La durada de les mateixes pot veure’s afectada per la temperatura. Els valors del blister poden variar lleugerament per l’aparició de nous mètodes i bateries.

1

2

3

La tecnologia d’il luminació LED ha arribat molt lluny en
els últims anys. Hem actualitzat sense descans la nostra
gamma de llums que resulta en alguns dels productes més
avançats en el mercat avui. Aquest any estem encantats
d’introduir els fars del darrere. Una carcassa compacta i
lleugera ( 1 ) amb una gran quantitat de potència de llum.
La llum és lleugerament mayor que el Spark. Es carrega
a través d’un port mini-USB universal, ( 2 ) i ofereix hores
rodant a la foscor. Perfecte per viatges cap a la feina,
a la tardor o a l’hivern quan el sol es posa d’hora. La
corretja de silicona StrapMount permet la seva instal.lació
pràcticament en qualsevol lloc de la teva bicicleta, cuadre,
manillar, tija del selló o del seient ( 3 ).
La llum l’ajudarà a veure i ser vist.

TROBAR ‘SIGNAL’
A BBBCyCLINg.COM

˕ Utilitza 1 LED COB blanca ultrabrillant (xips de
bord).
˕ 3 modes: llum d’encreuament, estàndard i de
carretera.
˕ Interruptor tancat resistent a l’aigua.
˕ Indicador a la part superior de càrrega de la
bateria.
˕ Bateria de polímer de liti d’alta qualitat (300 mAh
3.7 V) . El temps de càrrega és de 2,5 hores.
˕ Pes: 30 grams, mida: 70x24x16 mm.
˕ BLS-81: Senyal de mini far.
˕ BLS-82: Mini llum posterior del senyal.
˕ BLS-83: Joc complet que inclou el senyal de
mini far (BLS-81) i mini llum posterior de senyal
(BLS-82).

LLUMS
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StrikEcomBo blS-73
ScoPE 1300 blS-68

ScoPE 800 blS-67

Una gran quantitat de llum. Aquesta serà la teva primera impressió, quan encenguis
un focus Scope 1300 per primera vegada. Uns enormes 1300 lumens de llum en
termes generals això significa: una barbaritat que illuminaran qualsevol camí. La teva
segona impressió serà la sorpresa que tota aquesta llum prové d’una petita unitat
de només 110 gr, (44 x 34 x 52mm). El secret està en el doble far Led XM-L T6 CREU.
Funciona amb una bateria externa compacta, té 4 maneres de llum, i estan muntats
en una carcassa d’alumini resistent a l’aigua amb sistema de ventilació Airflow per a
un òptim control de la temperatura.
Els suports inclosos amb cada unitat, poden ser utilitzats sobre el manillar o el casc.
La bateria és lleugera i petita (200 gr, 105 x 55 x 32mm) i pot ser acoblada en la bici
o transportada en el teu maillot. A més té 2 característiques noves: Permet carregar
dispositius com smartphones o GPS a partir del connector USB. La bateria necessita
més potència, amb el que no es pot carregar amb USB, però ve amb el carregador
apropiat. Es carrega en 2,5 hores aproximadament.
En segon lloc, la bateria ve equipada amb un indicador de potència de 5 nivells.
Aquest indicador pot ser encès o apagat.

•
•
•
•

CREE LED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Focus ultralleuger de 800 lumen amb bateria externa.
2 potents LED XM-L T6 CREU.
4 posicions: Llum súper potent, llum llarga, llum curta i llum baixa.
Carcassa d’alumini resistent a l’aigua amb sistema de ventilació Airflow (ACS) per a control
de la temperatura.
La llum està protegida contra sobre escalfament. La llum s’atenua automàticament quan
la temperatura aconsegueix els 85 graus Celsius, i torna a la seva potència normal quan la
temperatura disminueix.
Interruptor engomat resistent a l’aigua ràpid, efectiu i multifuncional, utilitzat també com a
indicador de potència, bateria buida (llum vermella) i en funcionament (llum blava).
Suport per a casc inclòs (BLS-70).
Ultra lleugera i compacta (86 x 46 x 27 mm). Bateria de Lithium d’alta qualitat (2 x 18650,
2600 mAh, 7.4 V).
La bateria pot ser installada en la bicicleta en múltiples posicions.
La terminació en goma prevé de les esgarrapades en la teva bicicleta.
La bateria pot ser carregada més de 300 vegades sense pràcticament pèrdua de potència.
La càrrega mitjana és de 2 hores.
El sistema està protegit contra curt-circuits, sobrecàrrega i descàrrega total.
Carregador amb connector inclòs.
Cable de 11cm inclòs.
Pes del focus: 110 grams.
Pes de la bateria: 140 grams.
Mesures del focus: 44 x 32 x 52 mm.
Mesures de la bateria: 86 x 46 x 27 mm.

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

StrikE 500 blS-72
•

Súper potent focus de 500 Lumen XM-L CREE LED.

EnErgyBar blS-93

CREE LED

•
•
•
•
•
•

Bateria d’alta qualitat en Lithium ió polymer (2300mAh 3.7V).
Compatible amb el model BLS-71/72 Strike.
Circuits protegits contra curt circuits, sobrecàrregues o
descàrrega total.
Les bateries poden ser carregades/descarregades més de 400
vegades sense que afecti al seu rendiment.
Pes: 56 grams.
Talla: 77 x 23 x 23 mm.

StrikE 300 blS-71
EnErgyPack USB blS-96

EnErgyPack blS-97

HElmEtmoUnt blS-70

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Bateria d’alta qualitat en ions de polímer de liti
(2x22650, 3300 mAh 7.4V), compatibles amb els focus
BLS-67/68 Scope.
Equipada amb un indicador de potència de 5 nivells.
Pot ser encès o apagat.
La bateria pot ser installada en múltiples posicions
usant la cinta de velcro. La terminació en goma prevé
de les esgarrapades en la teva bicicleta.
El sistema està protegit contra curt-circuits,
sobrecàrrega o descàrrega total.
La bateria pot ser carregada més de 300 vegades sense
pràcticament pèrdua de potència.
Pot ser utilitzada per a altres dispositius que utilitzin
USB, com un telèfon. Únicament sortida de USB.
Pes: 200 grams.
Mesures: 105x55x32.

•
•
•
•
•
•

Bateria d’alta qualitat en ions de polímer de liti
(2x18650, 2600 mAh 7.4V), compatibles amb els
focus BLS-67/68 Scope.
Pot ser installada en múltiples posicions usant
lacinta de velcro.
La terminació en goma prevé de les esgarrapades
en la teva bicicleta.
El sistema està protegit contra curt-circuits,
sobrecàrrega o descàrrega total.
La bateria pot ser carregada més de 300 vegades
sense pràcticament pèrdua de potència.
Pes: 140 grams.
Mesures: 86 x 46 x 27 mm.

•
•

Aquest suport de casc en combinació amb un far
BBB et donarà una lluminositat perfecta en les
teves sortides nocturnes.
El suport pot ser acoblat en la majoria dels cascos
convencionals amb una cinta de velcro.
Aquest suport de casc és compatible amb els fars
BBB amb el suport TightFix; Scope 800 (BLS-67),
Scope 1300 (BLS-68), Strike 300 (BLS-71) i Strike
500 (BLS-72).

•

Súper potent focus de 300 Lumen XP-G CREE LED.

•
•
•

Far davanter lleuger i compacte.
Bateria interna recarregable i intercanviable EnergyBar (BLS-93).
5 maneres: llum baixa, llum curta, llum llarga, llum súper potent, i
llum flaix intermitent
Interruptor engomat resistent a l’aigua.
Indicador de bateria multifuncional.
Temps de càrrega de 4 hores. Circuits protegits contra curtcircuits,
sobrecàrregues o descàrrega total.
Les bateries (2300mAh 3.7V) poden ser carregades/descarregades
més de 400 vegades sense que afecti al seu rendiment.
Pes: 127 grams.
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Colors: negre i blanc.

•
•
•
•
•
•
•

CREE LED

tigHtFix blS-94
•

Suport per als focus Scope i Strike.
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SPark blS-46 | HEADlIGHt
HigHFocUS blS-62

EcoBEam blS-75

•

•

•
•
•
•

Far davanter amb carcassa d’alumini. Dotat amb el súper
potent led de 2 Watt Luxeon Rebel ÉS LED i 170 Lumen.
Focus variable: rang d’obertura de 10° a 55°.
Interruptor engomat resistent a l’aigua ràpid i efectiu.
4 maneres: llum llarga, llum curta, llum baixa i flaix.
Pes: 160 grams.

•
•
•
•
•
•
•

FrontlaSEr blS-77

Far lleuger i compacte, utilitza un brillant 0,3 watts
Phillips Luxeon LED 3535.
Frontal segellat i de tancament ràpid.
Escàs consum per a una major durada de les bateries.
Interruptor engomat resistent a l’aigua ràpid i efectiu
realitzat en el mateix color que la goma d’ancoratge.
2 maneres: focus mitjà i intermitent.
Pes: 74 grams.
Talla: 83 x 38 x 37 mm.
Colors: negre / negre i blanc / negre.

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

Ultralleugera i compacta llum davantera o posterior.
Utilitzen 3 súper brillants blanc o vermell micro-LED’s.
Indicador de bateria en la part superior.
Interruptor engomat resistent a l’aigua ràpid i efectiu.
El baix consum proporciona una llarga durada de la bateria.
4 posicions: llum curta, llum llarga, llum estroboscòpica i flaix.
La bateria de Lithium (280 mAH 3.7 V) pot ser carregada més de 400
vegades sense pèrdua de rendiment.
La càrrega típica és de 2.5 hores. Protegit contra curt circuits,
sobrecàrrega o descàrrega total.
Pes: 25 grams.
Mesures: 56x31x16 mm.
Colors: negre i blanc.

rEarlaSEr blS-78
•
•
•
•
•
•
•

Llum del darrere, utilitza 3 ultrabrillants micro-LED.
Interruptor engomat resistent a l’aigua.
Baix consum per a una major durada de la bateria.
2 posicions: Llum estàndard i llum flaix intermitent.
Pot ser utilitzat en bosses de selló BBB, altres bosses o roba
gràcies a l’enganxi clip-on.
Pes: 56 grams.
Mida: 65 x 38 x 26 mm.

EcocomBo blS-76
•

UnimoUnt blS-95
•
•
•

•

Set que inclou el far davanter BLS-75 EcoBeam
headlight i pilot posterior BLS-52 RedLaser.
Piles incloses 3 + 2 “AAA”.

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

HigHlaSEr blS-36

SParkcomBo blS-48

PoWErconVErtEr blS-92

•

•

•

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

•
•
•

Adaptador de càrrega USB para BLS-46/47/48 Spark, BLS-71/72 Strike i
BLS-81/82 Signal.
Permet la càrrega de la llum davantera o posterior a casa o en l’oficina.
També per a altres dispositius carregats per USB.
Disponible en versió per EU, Austràlia, UK i US/JP.

•
•
•
•

Llum posterior amb 1 led súper brillant i 2 leds més petits.
Baix consum de bateries.
Indicador de bateria baixa.
3 maneres: continu amb el led de 0.5 Watt, continu amb
els 2 leds petits i continu amb 0.5 Watt + 2 LED’s.

comBilaSEr blS-79
•
•

Set format per llum davantera blanca BLS-77
i llum posterior vermella BLS-78.
Utilitza 2 +2 piles tipus “AAA” (incloses).
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MANXES
ZONA ALTA PRESSIÓ

Mai descansem en els llorers, aquest any vam tornar a la taula de dibuix en
els nostres populars línies de mini manxes WindGun, Windrush i Airstrike
floorpump. Hem estat incidint sobre cada petit detall i vam fer ajustos a
qualsevol cosa que ens va semblar que podria millorar. Els resultats finals,
són millors manxes amb preus similars. Tothom guanya!

Markus Eibegger,
team Synergy Baku, 2014

SiSTema Threadhead air releaSe

Sistema de vàlvula roscada, vàlida per a vàlvules Presta i Schrader. Utilitzat en la BFP-31,
BFP-35, BMP-46 i BMP-47

Exclusiu sistema d’ajust de pressió de pneumàtic combinat amb el sistema de vàlvula
roscada. Vàlid per a vàlvules Presta i Schrader. Pressió dels pneumàtics més exacte.
Utilitzat en la BFP-36.

auTohead

dualhead

Cap AutoHead , reconeix automàticament el tipus de
vàlvula. S’adapta tant a vàlvules Presta i Schrader.

Una entrada diferent per Presta / Dunlop i Schrader.

dualhead combinaT amb
manòmeTre
Cap DualHead ; una entrada diferent per a cada vàlvula
presta i schrader/dunlop, que s’utilitza en el BFP-11

airconTrol i manòmeTre airexacT

mànega d’acer TrenaT

El manòmetre de la bomba AirExact en dos tons (bar i PSI), està dissenyat específicament per mountainbikers.
Un manòmetre més precís és més necessari amb pressions baixes, ara que les pressions dels pneumàtics de
mtb són cada vegada més baixos. *Reescalando l’escala del manòmetre de 2,5 polzades, fa això possible.
Per al ciclista de carretera són necessàries altes pressions. Per això, el manòmetre de la AirControl té una
escala de 0-14 bar. La AirBlaster té un manòmetre encara major de 3 polzades amb doble to.

L’extrema alta pressió de la bomba AirBlaster (superior a 18
bar) necessita una mànega especial. Una mànega “standard”
de goma probablement no serviria. Aquest és el perquè la
AirBlaster ve equipada amb una mànega d’acer trenat.

CARACTERíSTIqUES

All About

Durant gairebé dues dècades les manxes han estat una de les categories
de la col.lecció BBB. Es nota en els dissenys refinats, la construcció sòlida,
i un rendiment increïble. Al llarg dels anys hem arribat amb algunes de
les principals innovacions i dissenys industrials. La nostra mini manxa
OvalIntegrate ila mini manxa Traveller van guanyar un premi de disseny
Eurobike. A més d’això la nostra floorpump AirBlaster va passar la prova de
la revista d’Alemanya Informació.

Threadhead

PRO CYCLING TEAM

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

Compatible amb Presta

Compatible amb Schrader

Compatible amb Dunlop

Kit de vàlvules
(VFP-90) inclòs

Indicador de
pressió en 2 tons

Empunyadura T-type

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

Realizada en:

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

Pressió màxima que
aconsegueix

BBB és el proveïdor oficial de manxes dels equips de 2014: Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku i Radon Flow.

Empunyadura
ergonòmica
tipus Bumerang
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M ini M anxes

WindGun L bmp-58
SENZILLESA REDISSENYADA

WindGun S bmp-57
•
•
•
•
•

Manxa lleugera fabricada en alumini 6063.
Pistó de metall que facilita un gran volum d’aire.
Connector que evita l’entrada de brutícia.
Longitud: 250 mm.
Pes: 136 grams.

WindRuSh L bmp-56
•
•
•
•
•

Manxa lleugera fabricada en alumini 6063.
Pistó de metall que facilita un gran volum d’aire.
Connector que evita l’entrada de brutícia.
Longitud: 295 mm.
Pes: 143 grams.

WindRuSh S bmp-55
•
•
•
•
•

1

2

3

Algunes de les nostres tasques més difícils es troben en la reinvenció
dels nostres clàssics. Productes que han estat amb BBB durant tant de
temps que s’han convertit en un element bàsic per a algunes gammes
de productes o fins i tot tota la nostra empresa. quan vam redissenyar el
WindGun vam començar centrant-nos en els nostres desitjos de millorar. El
mànec té ara un mecanisme de bloqueig en l’eix ( 1 ).
Això dona una major estabilitat en el sistema que li permet posar més
esfòrç en el colze per al seu bombament. Aquest mateix mànec també
bloqueja un angle lleugerament descentrat que millora encaixament de
la posició natural de les mans. Hem reduït la part clara del mesurador de
pressió, per centrar millor la lectura de la pressió dels pneumàtics ( 2 ).
La palanca de bloqueig del WindGun en la seva vàlvula té un compromís
més positiu ara, per assegurar que està correctament ajustat a la vàlvula
( 3 ). El capçal de la manxa Presta / Dunlop del ha estat millorada per a
una millor connexió amb vàlvules Dunlop ( 3 ). En lloc d’una icona imprès,
que podria desgastar amb el temps, una icona ha estat modelat en la
palanca que li recorda la direcció de bloqueig. Tot per millorar aquesta nova
generació WindGun. Garantit per durar tota la vida!

TRoBaR ‘Windgun’
a BBBcycliNG.coM

Manxa lleugera fabricada en alumini 6063.
Pistó de metall que facilita un gran volum d’aire.
Connector que evita l’entrada de brutícia.
Longitud: 250 mm.
Pes: 121 grams.

˕ Longitud: 295 mm.
˕ Pes: 157 grams.

WindWave bmp-54
•
•
•
•
•

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.

75

76

Mi n i M a nxes

M ini M anxes : ovalinT egR aTe

OvaLinteGRate
La manxa OvalIntegrate necessita una
petita explicació, al contrari que altres mini
manxes que es poden portar tant en la
butxaca del mallot, com muntar-se en un
suport per a bici, laOvalIntegrate encaixa
perfectament amb la curvatura dels tubs del
teu quadre. La dissenyem perquè tingués
el mínim perfil perquè poguessis muntar-la
directament sobre el quadre amb els seus
ancoratges. Aquest sistema va ser el que li
va fer guanyar el premi en l’EUROBIKE.

OvaLinteGRate
bmp-51s
•
•

Talla: 230 mm.
Pes: 81 grams.

OvaLinteGRate
bmp-51m
•
•

hOSeROad
bmp-46

hOSeROad teLeScOpic
bmp-47

nanOROad
bmp-48

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mini manxa ultralleugera d’alta pressió amb latiguillo
extraïble i connector ThreadHead.
Connector ThreadHead; Sistema cargolat que
s’adapta automàticament a les vàlvules Presta i
Schrader.
El latiguillo extraïble permet una fàcil connexió a la
vàlvula.
Longitud: 220 mm.
Pes 106 grams.
Colors: negre i blanc.

•
•
•
•

Mini manxa ultralleugera, telescòpica en alumini 6061 T6.
Disseny compacte amb bombament d’alt volum.
Vàlvula ThreadHead; Sistema de vàlvula roscat vàlid per a
vàlvules Presta i Schrader.
La mànega extraïble permet una connexió fàcil amb
vàlvules Presta o Schrader.
Suport inclòs.
Longitud: 190 mm.
Pes: 120 grams.

Mini manxa, telescòpica i lleugera d’alumini 6061 T6.
Extreem disseny compacte, amb gran cabal.
Longitud: 110 mm.
Pes 75 grams.

Talla: 330 mm.
Pes: 107 grams.

OvaLinteGRate
bmp-51l
•
•

Talla: 430 mm.
Pes: 133 grams.
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BoM Bones de co2

cO2BLaSteR bmp-33
•
•
•
•
•
•

Mini bombona d’alumini ultralleugera, fina i elegant que combina
les funcions de mini bomba i d’inflador de Cartutxos.
Utilització simple i directa.
Cartutx de 16 grams protegit amb coberta de goma inclòs.
El sistema de bloqueig evita que el mànec es llisqui cap avall.
Longitud: 195 mm.
Pes: 143 grams.

aiRSpeed bmp-32
•
•
•
•
•

Inflador de bombones de CO2.
Funcionalitat simple i segura.
Per a vàlvules Presta i Schrader.
Inclou cartutx de 16g. i escuma cobertura protectora.
Pes: 74 grams.

aiRSaFe bmp-31
•
•
•
•
•

Inflador de bombones de CO2.
Com a mesura de seguretat, el sistema d’aixeta ens evita pèrdues
d’aire i un fàcil dosat de l’inflat.
Per a vàlvules Presta i Schrader.
Inclou cartutx de 16g. i escuma cobertura protectora.
Pes: 115 grams.

aiRtank xL bmp-38
•

teLeROad
bmp-45

cOmpactROad
bmp-40

tRaveLLeR
bmp-52

aiRShOck
bmp-29

•

•

Una manxa que es percep com una manxa
de camí, però que pots portar a qualsevol
part. La primera idea era simple, però va
caldre variar una mica el disseny inicial per
guanyar el premi. El producte final és tot el
simple que pot ser: tregui la base del peu,
agarri l’empunyadura, i estaràs de nou en
ruta en molt poc temps. La Traveller té un
pistó d’alumini lleuger i durador, i el mànec
en forma de T, té insercions en Kraton per
a un major agarri. Fins i tot hem inclòs un
manòmetre integrat a la base de la bomba, de
manera que sàpigues quant aire fiques en els
teus pneumàtics. La Traveller ve amb cargols
i abraçadora de muntatge per al quadre, o
transport en la teva borsa o motxilla.

•
•

•
•
•
•

Disseny compacte amb gran
potència d’inflat.
Cobreix connector evita
l’entrada de brutícia.
Anell de bloqueig en goma
evita que el mànec es llisqui.
Longitud: 180 mm.
Pes: 98 grams.

•
•
•

Elegant, lleugera i fina mini
manxa d’alumini.
Anell de bloqueig en goma evita
que el mànec es llisqui.
Longitud: 180 mm.
Pes: 74 grams.

•
•
•
•

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.

•
•

Cartutxos de CO2 de recanvi roscats per BBB AirSafe i
AirSpeed i CO2Blaster.
Volum de CO2:25g.
Ideals per les més grans mesures de MTB.

aiRtank bmp-35
•
•
•
•

Cartutxos de CO2 de recanvi roscats per BBB AirSafe i
AirSpeed i CO2Blaster.
Volum de CO2:16g.
Un cartutx pot inflar una roda de MTB fins a 2.8bar /
40psi, o una de carretera fins a 8.2bar / 125 psi.
Paquet de 2 cartutxos.

79

80

M a n xes de TalleR

aiRBLaSteR bfp-31
Llancem el model AirBlaster en 2012. Una manxa de taller
construïda com un tanc, capaç d’oferir una tremenda
pressió en els pneumàtics. Cada detall de la AirBlaster està
dissenyat per oferir resistència i durabilitat. El manòmetre
de 3 polzades fàcil de llegir i la vàlvula roscada ThreadHead
significa potència. Les manxes AirControl i AirExact tenen
característiques similars. La AirBlaster està preparada per
durar tota la vida.

•
•
•
•
•

Cilindre d’alumini extra llarg.
Mànec ergonòmic tipus extruït.
Base d’alumini sòlid i estable.
Mànega de 90 cm d’acer trenat d’alta pressió.
Longitud total 70 cm.

M anxes de TalleR

aiRcOntROL bfp-35

aiRexact bfp-36

aiRStRike bfp-25

aiRStORm bfp-22

aiRBOOSt bfp-21

El model AirControl és una manxa d’alta pressió que permet
inflar qualsevol roda de carretera fins a un màxim de 14
bar/200 psi. Totes les peces d’aquest model estan realitzades
amb materials de primera qualitat i gran solidesa, com
l’alumini del cos i la base, fins al mànec ergonòmic en fusta.
Un gran indicador de pressió t’ofereix una visió clara del que
estàs fent, i l’acabat negre mat et permet deixar-la en el taller
o a casa. Una manxa que durarà anys. La construcció dels
models AirExact & Aircontrol és idèntica, ambdues disposen
de vàlvula roscada ThreadHead sense palanca d’alliberament.

El model AirExact és una manxa dissenyada per
“moutainbikers”. A causa que les pressions emprades en les
rodes de MTB és cada vegada menor, necessites una manxa,
que la precisió en baixes pressions sigui molt gran. Després
de moltes proves, ens decidim per usar el mateix diàmetre
de pistó que el model Aircontrol. Un diàmetre major faria la
bomba menys precisa. La construcció dels models AirExact &
Aircontrol és idèntica i igual que la Aircontrol, disposa d’una
vàlvula roscada ThreadHead sense palanca d’alliberament.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cilindre d’alumini extra llarg.
Mànec de fusta ergonòmic.
Base d’alumini sòlid estable.
90 cm de mànega de goma d’alta pressió.
Longitud total 70 cm.

•
•
•
•
•

Manxa de taller extralarga d’alumini.
Mànec de fusta ergonòmic.
Base d’alumini estable.
90 cm de mànega de goma d’alta pressió.
Longitud total 70 cm.

•
•
•

Manxa de taller extralarga.
Mànega de cautxú d’alta pressió de 120 cm.
Mánec Ergonòmic tipus “bumerang”. Posició de
bombament natural per augmentar la potència de
bombament amb insercions de kraton per a més
comoditat.
Pistó en acer amb una longitud total de 70 cm.
Base d’acer per a una major estabilitat amb coixinet de
goma per a una major protecció i arrapamental pis.
Colors: blanc mat i negre mat.

Manxa de taller d’alumini.
Mànec ergonòmic i base composite molt estable.
Pistó en alumini amb una longitud total de 69 cm.
Colors: plata polit i negre poliment.

Manxa de taller compacta amb mànec ergonòmic.
Pistó en acer amb una longitud total de 62 cm.
Base estable en composite.
Colors: negre, blanc, plata i groc.
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autOhead
bfp-92
•
•

Cap de recanvi per a manxes de taller
BBB (excepte BFP-31/35/36).
Reconeixement automàtic del tipus
de vàlvula.

duaLhead 2.0
bfp-93
•

Cap de recanvi per a manxes de taller BBB
(excepte BFP-31/35/36).

aiRpipe
bfp-94
•
•
•

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).

All About
EinES
L’ART dE LA BIcIcLETA

Ens encanten les nostres bicicletes. Afinant i
afinant fins que estiguin en perfecte estat de
funcionament. Amb la quantitat justa d’amor
i mecànica, pràcticament ès pot mantenir una
bicicleta a punt per muntar sempre. I sabem que
només pot fer-se correctament amb un bon conjunt
d’eines. Raó per la qual hem dividit la nostra línia
d’eines en tres categories.
Les caixes d’eines completes, són un punt de
partida excel · lent per a algú que vol construir-se la
seva seu col · lecció d’eines. La nostra secció déines
‘a la carretera’ us poden ajudar a fer les reparacions
en el camí o senders secundaris. I les eines de taller
que es construeixen extra forest i resistents per
suportar un ús freqüent. Les nostres eines de taller
s’han redissenyat amb nous mànegs ergonòmics
que li permeten aplicar més força als cargols.
Tot a punt per seguir rodant!

vaLvekit
bfp-90
•
•
•

aiRWave
bfp-00

aiRecO
bfp-11

•
•
•
•
•

•
•

Manxa de taller compacta.
Cos en composite.
Longitud total de 62 cm.
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 62 cm.
Base de fibra de niló.
Color: negre / gris.

Kit de vàlvules per BBB DualHead,
AutoHead i ThreadHead.
Adaptadors per a vàlvules: Dunlop,
pilotes, vaixells inflable, etc.
Sistema d’acoblat a qualsevol latiguillo
de manxes BBB de taller.

pReSSuRe
GauGe bmp-90
•
•
•

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

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
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BBB es el proveidor oficial per al 2014, d’eines dels equips:
Wanty-Groupe Gobert i Synergy Baku.

eines : Taller

HiTorque L btl-10D
EInEs dE TALLER qUE PodEn
REBRE moLT coPs
DuaLForce btl-101

PuLLSTar btl-20l

uLTragriP btl-38

•
•
•
•

•

•

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.

•
•
•
•

1

2

Totes les nostres eines de taller han rebut una seriosa
renovació. Ja teniem una reputació per la longevitat i
la durabilitat i ara posem el nostre enfocament en la
funcionalitat. L’actualització més important és un nou
mànec ergonòmic, que s’adapta millor a la forma natural
de la mà ( 1 ). Li permet aprofitar molt més les rosques o un
pedal que mai ha vist una taca de greix ( 2 ).

˕ clau allen ergonòmica de
doble cara per a pedals.
˕ Ganxos amples extra
forts.

clau de pedalier vàlida per a sistemes
octalink i IsIs.
sistema de bloqueig.
La versió amb mànec extra llarg permet
exercir una major potència.
La nansa Kraton permet un agarri ferm.
model extra llarg (33 cm).

•
•

Joc de claus de pedalier per BB externs,
especialment per campagnolo UltraTorque.
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 permet un agarri ferm.

brackeTgriP btl-27l

crankgriP btl-102.

muLTiHook btl-24

boTTomFix btl-33l

•
•
•

•

•

•
•

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

•

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

•

Eina de suport d’alta qualitat per facilitar
el muntatge dels anells de bloqueig de
l’eix de pedalier.
s’adapta a la majoria de les mides dels
anells de bloqueig.

•
•

clau de pedalier per campagnolo.
Es pot utilitzar per desmuntar la rosca de
cloenda del casset.
La nansa Kraton permet un agarri ferma.
model extra de llarg (33cm).

LockouT btl-12C

LockouT btl-12S

TurnTabLe btl-11

TurnTabLe 11 btl-11S

•

•

•

•

clau de cassette per campagnolo.

clau de cassette per shimano/sram i
bujes de disc centerLock.

•
•

˕ Per extreure i substituir
els pedals de forma
ràpida i senzilla.

Eficaç clau de cadena per ajudar a
desmuntar els cassettes.
També desmunta les corones de la roda
lliure.
compatible amb 7, 8, 9, i 10 velocitats.

•
•

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

˕ Extra llargs: 33 cm.

L’incorporació del nou mànec s’ha realitzat a tota la col ·
lecció d’eines de taller. A més hem actualitzat alguns detalls
funcionals en eines de forma individual perquè siguin més
eficients en l’ús diari. La clau de pedal Hi-Torque ha rebut
un cap de 15 mm ( 3 ). Hem afegit un 6 i 8 mil · límetres a la
clau hexagonal de pedal. I una clau combinada d’14/15 mm
per rodes de pista i de ciutat en bicicleta. Una col · lecció
completa que ofereix una selecció per a ús en tallers.

3

Troba ‘HiTorque’
a BBBcyclinG.com

ProFicone btl-90

coneFix btl-25

DiScSTraigHT btl-74

boxFix 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).

•

Eina de redreçament de discos de fre.
solució ideal quan no tenim disc de
reemplaçament.
mànec ergonòmic en Kraton.

•

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.
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Ei n Es : TallEr

eines : Taller

cHaincHecker btl-51

LinkFix btl-77

nauTiLuS ii btl-05

ProFiconnecT btl-55

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

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 BCH08/09/10/11S SmartLink II.

•
•
•

Eina profesional de rebló de cadena, de
precisió vàlid fins i tot per a cadenes de 11v.
Pot ajustar-se a la grandària de la cadena.
En acer reforçat amb còmode mànec
engomat.
Inclou pin de recanvi.

•

Eina profesional de rebló de cadena.
Vàlid fins i tot per a cadenes de 11v.
Pot ajustar-se a la grandària de la cadena.
Mànec anatòmic engomat.
Inclou accessori especial per a les cadenes
Campagnolo de 11v.
Inclou pin de recanvi.

Hex T
btl-45

Torx T
btl-46

TorxSTar
btl-28t

THreeSTar
btl-28

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

ProFicuT btl-54

FaSTcuT btl-16

eaSyTire btl-78

ProFiLiFT btl-79

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Talla cables professional.
Zona de tall d’acer endurit súper afilat.
Zona de reblat de terminals de cable.
Empunyadura en 2 tons amb insercions
de Kraton.

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

•
•

Eina que t’ajudarà a muntar i desmuntar
les cobertes en la llanda.
Ideal per a combinacions difícils
d’encaixar de coberta-llanda.
En composite per no danyar ni la coberta
ni la llanda.

•

Desmuntable professional.
Part en composite per a rodes de
bicicletes, part metàllica per a usos
industrials.
Agarri i mànecs confortables.

brigHT & FreSH btl-21

TooTHbruSH btl-17

•
•
•

•
•
•
•

•

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.

•
•

ForkgriP
btl-49

•
•

•
•

•
•
•

•

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.

•

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: 110 mm.

Truges extra gruixudes adequat per a una
varietat de treballs de neteja de casset.
Realitzades en nylon de gran resistència.
Es pot rentar.

cHaingriP
btl-50

Turner ii
btl-15

TorqueSeT
btl-73

TorqueFix
btl-94

•
•

•
•

•
•

waLLmounT btl-93

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Joc de claus allen amb mànec de Kraton.
mides: 4, 5 i 6mm.

HeaDFix
btl-56

ParkingHook btl-26
Penja bicis de gran resistència a la càrrega.
Ajustable, vàlid per a totes les talles de bicicletes.
Pes màxim de 15 kg.

Joc de claus torx amb mànec de Kraton.
mides: T25, T30 i T40.

boLTgriP
btl-32l

ParkingLoT ii btl-19.
Penja la teva bici en sostres o parets.
Estalvia espai collocant les teves bicicletes.
Pes màxim de 15 kg.

•

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).

Hexagon
btl-13

•

PowerPuLL btl-14

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).

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.
Pes màxim de 15 kg.

Eix amb tancament ràpid per protegir
la cadena i mantenir-la en tensió quan
treus la roda.
Fàcil transport i neteja.
Grandàries: 130 mm per a carretera i 135
mm mTB que inclou adaptador per al
fre de disc. manté les pastilles de fre en
el seu lloc.

clau de radis compacta en crmo.
quatre diàmetres de radis: 3,2 (0.127), 3,3
(0.130), 3,5 (0.136) i 4,0 mm (0.156).

•
•
•
•

clau dinamomètrica d’1/4”.
mecanisme de clic que indica quan s’ha
aconseguit el parell de FoRÇA.
Aconsegueixi: 2-14 nm, ajustable
gradualment.
calibrat de forma individual per ordinador.
Amb possibilitat de calibrar l’eina.
clau hexagonal 3, 4, 5, 6, 8, 10 i torx T25,
T30 inclòs.
Estoig inclòs.

•
•
•

clau dinamomètrica fixa d’1/4”.
mecanisme de clic que indica quan s’ha
aconseguit el parell de FoRÇA.
clau hexagonal, 4, 5 i torx T25 incloses.
Apropiada per a l’ajust i installació de
peces de carboni, sense dany algun.
disponible en 4, 5 o 6 newton (es venen
per separat).
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C a i xes d’eines

eines : Per al C am í

aLLrounDkiT btl-91

baSekiT btl-92

brackeTkiT btl-95

combiPack bSb-51

combiPack m bSb-52

LeakFix btl-80

•

•

•

•

•

•
•

•

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)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una caixa d’eines compacta amb 10 de les eines més
comunes per al manteniment regular de la bicicleta, el
BaseKit és un excellent kit d’inici per a ciclistes que donen
els seus primers passos en el manteniment de la seva
bicicleta. Les insercions d’escuma pre-tallades mantenen
totes les eines en els seus respectius llocs. Hem afegit un
espai extra per collocar eines addicionals o petites peces
específiques per a la teva bicicleta.

•
•

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.

•
•
•

EasyPack s satteltasche mit Twin-Buckle-system
und folgendem Inhalt:
BTL-42s microFold-Werkzeug mit 6 Funktionen.
BTL-81 EasyFit-Reifenheber, 3 stk./set.
BmP-24 Windwave-minipumpe mit Halterung.

•
•
•

Alforja storepack m amb sistema T-Buckle que
inclou:
Eina BTL-42s microFold amb 6 funcions.
BTL-81 desmuntables 3Pc / set.
BmP-24 mini manxa Windware amb suport.

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

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)

FuLLmounT btl-64

eaSymounT btl-63

ProFimounT btl-36

TooLS & TubeS S btl-18S

TooLS & TubeS L btl-18l

eaSyLiFT btl-81

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Banc de treball professional.
Realitzat en alumini lleuger amb potes engomades per a
major estabilitat.
muntatge per la forqueta o per la part posterior.
Ajustable en altura.
Gira 360º.
safata per a eines, peces i lubrificants.
Plegable.
Pes màxim de 20 kg.

•
•
•
•

Banc de treball 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 de 20 kg.

•
•
•

Banc de treball de gamma alta.
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.
5,4 Kg, inclosa la borsa de transport.
Pes màxim de 23 kg.

Bidó porta eines per encaixar en el teu portabidó.
Ideal per portar la càmera, eines, bombones de co2, etc...
En composite súper resistent.
capacitat: 450 ml.
colors: negre & blanc.

Bidó porta eines per encaixar en el teu portabidó.
Ideal per portar la càmera, eines, bombones de co2, etc...
En composite súper resistent.
capacitat: 600 ml.
colors: negre & blanc.

desmuntables fàcil d’utilitzar.
sistema de portabilitat click-together.
set de 3 peces.
colors: negre, vermell / blanc / blau, verd / blanc / vermell.
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m ulTieines

m u lTi e i nes

MICROFOLD

pRIMeFOLD

MaxIFOLD

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!

Les PrimeFolds són la versió refinada de les maxifolds. claus i carcassa incorporen
un tractament addicional per a major durabilitat i resistència de les claus..... I millor
estètica!

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.

microFoLD S btl-42S

microFoLD L btl-42l

PrimeFoLD S btl-47S

maxiFoLD S btl-41S

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

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.

BE

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

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

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

I TEST
ST
KEL

ENSY

TERR

2
201
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microFoLD xL btl-42xl

microFoLD xxL 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.

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.

miniFoLD S btl-40S

TorxFoLD btl-43

•
•
•

•

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.

PrimeFoLD m btl-47m

maxiFoLD m btl-41m

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

12 funcions:
claus allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm.
Tornavís pla i philips.
T25 torx.
clau de radis.
8 mm clau de tub.

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.

BEST GETEST

PrimeFoLD L btl-47l

maxiFoLD L btl-41l

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

14 funcions.
claus allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm.
Tornavís pla i philips.
T25 torx.
desmuntables.
clau de radis.
Tronchacadenes.
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RoadCatCheR bFD-04
Un PARAFAngS PeR AlS
PIloTS QUe no Volen Un

All About
ParafanGS
VoSTè APRenDRà
A eSTIMAR-loS

Una gran quantitat de ciclistes tindrà una relació d’amor / odi amb els
parafangs. Podrien distreure l’atenció amb els parafangs aspecte elegant
que s’adapten acuradament a la seva bicicleta. Però la sola idea de
mullar-se fins als ossos per l’aigua és suficient, per fer el més dura la ruta
amb mal temps per al ciclista.
Durant anys, hem ofert una selecció completa de parafangs intel.
ligentment dissenyats, que el mantindrà el més sec possible. Dissenys
especials per a bicicletes de carretera amb pneumàtics estrets, parafangs
més amplis per a bicicletes de muntanya i els muntatges requereixen molt
poc coneixement tecnològic per muntar-los correctament la teva bici. I
per a aquells que volen un bon aspecte des parafangs: tenim uns quants
models que vénen amb el nostre suport d’alliberament ràpid RingFix que
encaixa amb facilitat abans que surti el sol.

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

1

2

Si vostè és un ciclista de ruta, orgullòs de la seva bicicleta
els parafangs són un element que intenta evitar. les seves
mirades simplement no coincideixen amb l’estètica de la seva
bicicleta. Quan ens vam proposar dissenyar un nou parafang
posterior per a bicicletes de carretera, volíem mantenir el
perfil tant elegant com sigui possible, mantenint una bona
protecció ( 1 ). Comencem amb un model llarg i rígid amb un
contorn aerodinàmic ( 2 ). es munta amb la nostra pròpia
muntura RingFix ( 3 ). la posició exacta de la RoadCatcher
es pot ajustar a mà o amb eines. Fins i tot hem afegit una
etiqueta de protecció per al quadre per evitar qualsevol
possible rascada en la seva estimada bicicleta.
Ara no hi ha excusa per posar un parafang perque la cara del
ciclista que va darrere no acabi plena d,eschitxades.

3
PRO CYCLING TEAM

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

BBB és el 2013 pro veïdor oficial dels parafangs dels equips:
Wanty-Groupe Gobert i Betch.nl Superior Brentjens MTB racing.

Troba ‘roadCaTCher’
a BBBcyclinG.coM

˕ Parafang posterior d’alta
tecnologia per a bicicletes de
carretera.
˕ Sistema de tancament ràpid
RingFix que s’ajusta als diàmetres
de tija 25,0 - 34,9mm.
˕ Material composite.
˕ Disseny llarg i aerodinàmic.
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PAR AFANGS

Par afangs

MtBPRoteCtoR bFD-13F
GRandPRoteCt bFD-14F

RoadPRoteCtoR bFD-21F
RoadPRoteCtoR bFD-21R

•
•

•
•

•
•
•
bFD-13F

•

bFD-14F

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

•
•
bFD-21F

bFD-21R

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

RaInPRoteCtoRS bFD-25
•
•

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

•
•
•

Set davanter i darrere.
la seva geometria especial afavoreix un àrea de
protecció contra la brutícia i el fang, així com un ajust
perfecte a gairebé qualsevol bicicleta, fins i tot amb
cobertes molt amples.
Ancoratge en el tub de selló per a major estabilitat.
Material composite en 2 tons.
Compatible amb rodes de 26” i 28” .

bFD-14R

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

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.

RaInWaRRIoRS bFD-01
•
•

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.

•
•

Set de parafang davanter i darrere.
geometria especialment dissenyada per proporcionar una
màxima protecció contra la brutícia i l’aigua.
Material composite.
grandàries: Bicicletes de 24” a 26” i de 26” a 28” .

bFD-15R

MUdCatCheR II bFD-03

MUdCatCheR XL bFD-18

RInGFIX bFD-90

BRaCKet bFD-21Fb

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

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

Parafangs 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.

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

Suport extra llarg per BFD-21F parafangs davanter.
Tapa i cargols de protecció inclosos.
Suport de mida estàndard, també disponible per separat.
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PorTabidons

FLeXCaGe bbc-36
Als nostres dissenyadors els encanta millorar i desenvolupar molt més els
nostres productes més bàsics. Millorar alguna cosa que sembla simple, és
sempre més que un repte. el model FlexCage ha estat redissenyat i millorat
amb una subjecció de bidó més ferm i alhora, mes flexible, perquè s’adapti
millor a totes les grandàries de bidó. Al mateix temps hem aconseguit un
petit estalvi de pes, hem afegit colors i hem mantingut el seu preu en un nivell
excellent!.

•
•

Pes: 42 grams.
Colors: negre / vermell mat, negre / groc brillant, negre / blanc brillant,
blanc/negre brillant, negre / blau mat, negre / verd mat i negre/ negre mat

FIBeRCaGe bbc-37
•
•
•
•
•

All About
HiDraTació
DeSFeR-Se De lA SeT

Tots els ciclistes saben l’important que és mantenir-se hidratat. És només
una molèstia portar suficient aigua a bord de la seva bicicleta. Vostè serà
feliç de saber que BBB ofereix una àmplia selecció de bidons d’aigua i porta
bidons per a mantenir-los en el seu lloc. Des de els porta bidons bàsics que
no són cars fins als de carboni que amb prou feines afegeixen cap pes a la
seva bicicleta. Porta bidons especials que s’alliberen a la dreta, i dissenys
amb mides reduides. porta bidons extraordinaris que poden albergar
ampolles de 1,5 litres PeT per portar aigua extra en viatges més llargs.

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.
Colors: negre/ negre mat, negre / vermell mat, negre /
blau mat i negre / verd mat.

LIGhtCaGe bbc-16
•
•
•
•
•
•

els nostres bidons d’aigua són bastant especials en si mateixos. Òbviament
tenim els bidons regulars que funcionen molt bé en moltes circumstàncies.
en alguns models s’han introduït autovàlvula, la nostra vàlvula tancada per
la que no perdrà aigua en carreteres en mal estat o fins i tot quan es manté
cap per avall. o termotanques que mantindran a la temperatura de la seva
beguda durant molt més temps, ja sigui calent o fred.

Porta bidó en fibra de carboni 3K.
look minimalista i net.
Sistema de retenció de bidó.
Cargols d’alumini negre.
Pes: 20 grams.
Colors: blanc carboni brillant i negre carboni brillant.

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

bbc-38R

Porta bidó de fibra de carboni Matt UD.
especialment adequat per a les bicis de menor mida i de doble suspensió.
Quan es munta en el tub diagonal per obrir a l’esquerra (BBC-38l) o a la
dreta (BBC-38R).
Disseny d’una peça amb suport integrat.
Cargols d’alumini negre.
Pes: 29 grams.
Colors: negre mat.
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CoMPCaGe bbc-19
•
•
•
•

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

FUeLtanK bbc-03
•
•
•
•

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

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

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 (BBC35R) quan es munta en el tub diagonal.
Realitzat en una sola peça.
Cargols d’acer inoxidable.
Pes: 42 grams.
Colors: negre brillant i blanc brillant.

bbc-35R

SPeedCaGe bbc-31
•
•
•
•
•
•

Forma aerodinàmica en alumini forjat en fred.
Disseny en una peça amb ancoratge integrat.
Sistema de retenció de bidó.
Cargols d’acer inoxidable.
Pes: 40 grams.
Colors: negre mat, blanc brillant, negre brillant, carboni.

eCotanK bbc-01

SMaLLtanK bbc-17

FUeLtanK XL bbc-15

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

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

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.

aeRoCaGe bbc-11
•
•
•
•
•
•
•

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

Co2hoLd bbc-90
•
•
•
•
•

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.
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aUtotanK bwb-11
•

Capacitat: 550ml / 18.6 oz.

bidons

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

Ampolla termo amb una construcció de doble paret i el material d’aïllament de 3M.
Manté la seva beguda freda fins al doble el temps que una ampolla normal. També
ajuda a mantenir la beguda calenta.
Vàlvula Softlock. Còmode amb tancament de bloqueig de rotació.
Apte per a rentavaixelles i lliure de BPA polipropilè (PP) material.
àmplia obertura per facilitar la neteja i l’ompliment.
Fàcil de prémer l’ampolla.
Volum: 500 ml / 18 oz.
Color: blanc / blau (BWB-51) o transparent / estampat (BWB-52) ..

aLUtanK bwb-25
•
•
•
•
•

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

CoMPtanK
bwb-01
•
•
•
•
•

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.
Volum: 550 ml / 18,6 oz.
Colors: negre/blau, negre/vermell, negre/
groc/, blanc/magenta, transparent/
blanc, transparent/negre i transparent/
estampat.

aUtotanK XL bwb-15
•

Capacitat: 750 ml / 26.4 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.

•
•
•
•
•

CoMPtanK XL
bwb-05
•
•
•
•
•

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.
Volum: 750 ml / 26.4 oz.
Colors: negre / blau, negre / vermell,
negre / groc, blanc / magenta,
transparent / blanc, transparent /negre i
transparent/estampat.

1 01

C ables C adenats 1 03

All About
POWERCHAIN bbl-14

CABLES CADENATS
PROTEGEIX EL QUE
VOSTÈ ESTIMA

•
•
•
•
•

Cadenes d’acer gruixut cadenat de bicicleta d’alta
resistència, 10 mm per a una màxima protecció.
Funda de niló per facilitar el seu transport i
protegeix la pintura de la bicicleta.
Acer temperat U-lock.
Mida de la cadena: 10 mm x 10 mm x 1000 mm.
Talla U-lock: 100 x 110 mm.

BBB ofereix una àmplia gamma de cables cadenats
de bicicletes d’alta qualitat. Els cables cadenats
s’ofereixen amb una opció de clau o codi numèric i
en qualsevol cable intern tort o recte.
Els nostres cables cadenats petits són una opció
popular per als corredors que busquen fixar
breument la seva bicicleta sense portar massa pes.
És per això que estem introduint dos nous models
en aquesta àrea. El MiniCase retreu en la seva
pròpia caixa i és ideal per assegurar ràpidament
els elements. El QuickCode és un bloqueig bàsic
amb una qualificació de seguretat més baixa, que
s’ofereix en quatre colors brillants.
Per guiar-lo a través d’aquesta àmplia gamma
d’opcions i nivells de seguretat, BBB ha
desenvolupat un sistema de seguretat de
númersos codificat. El nombre en l’embalatge
indica que el nivell de seguretat: ajuda a decidir
quin nivell de seguretat que necessita per la seva
estimada bici.

U-VAULT bbl-21

COdEARmOR bbl-47

POWERLOCK bbl-41

•
•

•
•
•

•

•

Acer gruix endurit U-lock.
Mecanisme de bloqueig dur suplementari,
2 claus numerades incloses.
Mida: 245 mm x 170 mm.

•
•
•
•
•

LIGHT

MEDIUM

HIGH

EXTREME

Cable cadenat de bici d’alta seguretat.
Mecanisme de tancament d’alta protecció.
Cable d’acer trenat robust i resistent parell una protecció
màxima.
Codi de combinació de 4 dígits. L’usuari pot modificar la
combinació.
Mecanisme de tancament metàllic molt resistent.
El cable cobert protegeix la teva bicicleta de cops i
esgarrapades.
Compatible amb suport BBL-93.
Mesures: 18mmx100cm.

•
•
•
•

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

POWERLOCK bbl-42

COdELOCK bbl-45

COdELOCK bbl-46

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Mecanisme de tancament durador protegit per una
resistent carcassa metàllica.
Cable d’acer trenat robust i resistent per a la màxima
protecció.
Resistent mecanisme metàllic de bloqueig que inclou 3
claus.
Grandàries: 12 mm/15 mm x 1.000 mm.
Compatible amb BBL-92 CableFix i CableTie BBL-93.

•
•
•
•

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.
Grandàries: 12 mm/15 mm/ 18 mm x 1.800 mm.
Compatible amb BBL-92 CableFix i CableTie BBL-93.

•
•
•
•

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.
Grandàries: 12 mm/15 mm/ 18 mm x 1.000 mm.
Compatible amb els suports BBL-92 i BBL-93.
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qUICKCOdE bbl-65
•
•
•
•

POWERSAFE bbl-31

POWERSAFE bbl-32

•
•
•
•

•
•
•
•

Cable d’acer trenat robust i resistent.
Resistent mecanisme metàllic de bloqueig que inclou 3 claus.
Grandàries: 8 mm / 12 mm x 1.500 mm.
Compatible amb el suport BBL-92.

•
•
•

Cadena gruixuda i duradora, de cable d’acer trenat
a l’interior que proporciona la màxima protecció.
Combinació amb codi númeric de 4 dígits.
Mecanisme de bloqueig durador.
Cable exterior, que protegeix la pintura de la seva
bicicleta dels cops i les ratllades.
Talles: 8 mm x 1200 mm.
Compatible amb el Cablefix BBL-92.
Colors: negre, blau, vermell i verd.

Cable d’acer trenat robust i resistent.
Resistent mecanisme metàllic de bloqueig que inclou 3 claus.
Grandàries: 8 mm / 12 mm x 1.000 mm.
Compatible amb el suport BBL-92.

COdESAFE bbl-35

COdESAFE bbl-36

mINICASE bbl-53

mICROLOOP bbl-51

mINISAFE bbl-52

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Cable d’acer trenat robust i resistent.
Codi de combinació de 4 dígits.
L’usuari pot modificar la combinació.
Mecanisme de tancament metàllic molt resistent.
Grandàries: 6 mm / 10 mm x 1.500 mm.
Compatible amb el suport BBL-92.

Cable d’acer recte robust i resistent.
Codi de combinació de 4 dígits.
L’usuari pot modificar la combinació.
Mecanisme de tancament metàllic molt resistent.
Grandàries: 6 mm / 10 mm x 1.500 mm.
Compatible amb el suport BBL-92.

•
•
•
•
•

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.
Colors: negre.

•
•
•
•
•
•

Cable cadenat petit , súper lleuger i compacte.
Amb forma helicoïdal que fa, que tingui una
longitud extra de cable.
Mecanisme de tancament de combinació de 3
nombres elegibles pel propietari.
Cable d’acer ultra resistent malgrat el seu petit
diàmetre.
Tancament d’acer molt resistent.
Una tira de velcro assegurarà el cadenat
mentre ho guardes o transportes.
Grandària: 4.8 mm x 1500 mm.
Pes: 125 grams.

•
•
•

Cable cadenat petit, extra compacte i lleuger.
Mecanisme de tancament de combinació de 3
nombres elegibles pel propietari.
Malgrat el seu petit diàmetre, es tracta d’un
cadenat molt segur gràcies al seu acer reforçat.
El tancament reforçat pot usar-se també per
assegurar cremalleres.
Grandària: 3 mm x 1200 mm.

qUICKSAFE bbl-61

qUICKSAFE bbl-62

EXTRACOIL bbl-22

mICROSAFE bbl-10

CABLEFIX bbl-92

CABLETIE bbl-93

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Cable cadenat d’acer trenat gruix i durador per
a una màxima protecció.
Mecanisme de tancament resistent.
Inclou 2 claus.
El cable cobert protegeix la teva bicicleta de
cops i esgarrapades.
Grandària: 8mm x 150cm.
Compatible amb els suports BBL-92 i BBL-93.

•
•
•
•

Cable cadenat d’acer trenat gruix i durador
per a una màxima protecció.
Mecanisme de tancament resistent.
Inclou 2 claus.
Grandària: 8mm x 70cm.
Compatible amb els suports BBL-92 i BBL-93.

•
•

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

•
•

Cable cadenat petit ,lleuger i compacte.
Mecanisme de tancament de combinació de 3
nombres elegibles pel propietar.
Malgrat el seu petit diàmetre, es tracta d’un
cadenat molt segur gràcies al seu acer reforçat.
Grandària: 3 mm x 1200 mm.

Suport universal de muntatge per a cables cadenats de BBB.
El suport se subjecta al cargol del quadre de la tija.
Compatible amb els diàmetres de cable: 6, 8, 10 i 12 mm.

•
•
•

Suport de muntatge per cables cadenats BBB.
El suport pot collocar-se en diferents posicions
en la bicicleta.
Dos tancaments ràpids per corretges que
s’ajusten a una àmplia gamma de diàmetres del
tub entre 27 i 60mm.
Compatible amb BBL-41/42/45/46/47/61/62.
Compatible amb els diàmetres de cable: 6, 8,
10 i 12 mm.
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LOUd & CLEAR dELUXE bbb-15

EASYFIT dELUXE bbb-14

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

El timbre de BBB d’alumini més potent.
Innovador sistema de moll que fa que el timbre emeti un so
excepcionalment potent.
Part superior més gran per a un volum extra.
Sistema de connexió especial per a la màxima vibració del timbre.
Tancament ràpid per corretges per a qualsevol diàmetre. Fàcil
d’installar.

Timbre extra fort i moll d’acer inoxidable.
Es pot muntar en diverses posicions.
Abraçadora de tancament ràpid per a qualsevol diàmetre.
Fàcil de muntar i desmuntar.
Colors: negre i blanc.

EASYFIT bbb-12

LOUd & CLEAR bbb-11

•
•
•
•
•

•

Timbre d’alumini lleuger.
Es pot muntar en diverses posicions.
Abraçadora de tancament ràpid per a qualsevol diàmetre.
Fàcil de muntar i desmuntar.
Colors: negre, blau, vermell i verd.

•
•
•

Innovador sistema de moll que fa que el timbre emeti un
so excepcionalment potent.
Construcció lleugera i resistent.
Cargol de subjecció al mecanisme adequat per 31,8 mm,
25,4 mm i 22,2 mm.
Colors: negre i blanc.

STAYGUARd m bbp-12m

CARBONSKIN bbp-56

BIKESKIN bbp-51

•

•

•

250 x 90 x 110 mm

Acabat en fibra de carboni.

Acabat en fibra de carboni.

STAYGUARd L bbp-12l

CLEARSKIN bbp-57

BIKESKIN bbp-50

•

•

Color: transparent.

•

Color: transparent.

•

Làmines adhesives gruixudes per protegir la pintura de
la seva bici. Extra durador.
Lámines resistents a l’aigua i flexibles, adequat per a
totes les condicions. BBP-56 el kit inclou: protecció, 4 x
30 mm, 4 x 20 mm.
BBP-57 el kit inclou: protecció, 4 x 30 mm, 4 x 20x40
mm i un quadrat 80x152 mm, per tallar la forma que ès
vol protegir.

•

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.

250 x 130 x 130 mm

STAYGUARd XL bbp-12xl
•

200 x 160 x 160 mm

•

Protector de beines realitzat en neoprè, que protegeix dels
cops de la seva cadena.
Amb coberta de material extra resistent així com flexible.
Llarga tira de velcro per a una ferma fixació a la beina.
Súper resistent amb material antilliscant en la seva part
interior.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

TUBESKIN bbp-60
SIdEKICK bks-01

qUICKKICK KIdS bks-02k

mULTIKICK bks-04

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

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”.

•
•

Làmina adhesiva gruixuda per a protegir la pintura del
tub diagonal. Ofereix la màxima protecció contra pedres,
bruticia aigua, etc....
Adhesiu d’alta qualitat ultra fort que suporta les
condicions més extremes.
Talla: 500 x 50 mm.
Color: transparent.

borses de selló : teC nologia 1 09

sistema direct-mount

sistema t-buckle

sistema twin-buckle

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

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 TwinBuckle. Fins i tot li ajuda a comprimir la teva borsa de
selló si no està plena. Sense cargols.

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

CARACTERíSTIQUES

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

Fetes de:

CATEGORIA

LONGITUD AMPLàRIA ALTURA
(cm)
(cm)
(cm)

VOLUM
(cm3)

BSB-12 S

14

7

6.5

370

BSB-12 M

15.5

8

9.5

640

BSB-12 L

15.5

9

10

750

BSB-13 S

13

7

9

360

BSB-13 M

15.5

8

9.5

520

BSB-13 L

17.5

8.5

10.5

690

BSB-14

12

7.5

3

160

BSB-16

14.5

4

11

720

BSB-21 XS

12

6.5

7

250

BSB-21 S

13

6.5

8

370

BSB-21 M

16

7

11

560

BSB-21 L

19

8.5

16

1220

BSB-22 XS

12

6.5

7

250

BSB-22 S

13

6.5

8

370

BSB-22 M

16

7

11

560

BSB-22 L

19

8.5

16

1220

BSB-23

16

7

11

560

BSB-23L

19

8.5

16

1220

Cinta posterior per a llum posterior BBB.

Tira de goma per la tija

Tira de velcor per la tija

All About
BorSES DE SELLó
EL LLOC IDEAL PER A
L’EMMAGATZEMATGE
ESSENCIAL

És una d’aquestes categories silenciosos. No se sent ciclista, assegut en
una terrassa prenent una copa després de una ruta, sense la seva borsa de
selló. Però, una bona bossa de selló és una petita obra d’art. En BBB hem
estat refinant aquest art, gairebé dues dècades. Ha donat lloc a tres línies
amb sistemes de fixació diferents. Cada línia s’ofereix en diverses mides,
que li permet triar exactament la bossa que s’ajusti a les seves eines, claus
i un canvi de recanvi. Però, ssssstt. No l’hi diguis a ningú ...

Anne Terpstra,
Betch.nl Superior Brentjens
MTB racing team, 2014
Part inferior de fàcil neteja

BSB-95

9756

BSB-98

18000

BSB-101

12000

Tires reflectores

PRO CYCLING TEAM

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

BBB és el proveïdor oficial en 2014 de bosses dels equips:
Wanty-Groupe Gobert, Betch.nl i Superior Brentjens MTB racing

L’interior en vermell t’ajuda a trobar les
coses dins de la borsa molt millor.
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STOREPACK bsb-12

EASYPACK bsb-21

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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.

XS

S

Sistema Twin-Buckle.
La T-L és extensible.
Talles: XS, S, M i L.

M

M

L

L

CURVEPACK bsb-13
•
•
•
•
•

M

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.

RACEPACK bsb-14

S

•
•
•
•

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.

M

L

SAddLEPACK bsb-23
En el nostre objectiu d’intentar minimitzar en nombre de suports
sobre la teva bici, hem creat un disseny totalment nou de borsa de
selló, la Saddlepack. Equipada amb un ancoratge especial que encaixa
perfectament en qualsevol dels sellons BBB models:
AnatomicRace (BSD-05),
MemoComfort (BSD-16),
MemoShape (BSD-17),
SportComfort (BSD -72),
SportComfort Anatomic (BSD-73) i
ComfortPlus (BSD-101).

qUICKPACK bsb-22
•
•
•
XS

Sistema d’ancoratge T-buckle als rails del selló.
La T-L és extensible.
Talles: XS, S, M i L.

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

S

TOPPACK bsb-16
M

L

•
•
•
•
•

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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All About
SellonS
MEnyS éS MéS
WHEELBAG 26”-28” bsb-81
WHEELBAG 29” bsb-82
•
•
•
•
•
•
•

CARRIERBAG bsb-95

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

•
•
•
•
•
•
•

Borsa de portapaquets de gran capacitat.
Butxaca principal amb embuatat interior.
2 butxaques laterals.
Butxaca posterior amb cinta per ancorar un pilot LED.
Fixació per 4 cintes de velcro. Ferma fixació al portapaquets que evita moviments.
Sistema d’emmagatzematge Bungee.
Nansa de transport mòbil.

mARATOUR bsb-101
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EASYSTORE bsb-98
•
•
•
•
•
•
•

•

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 per a
petits productes.
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.

•
•
•
•
•
•

Disseny del encoixinat ergonòmic a l’esquena per a una
correcta ventilació i comoditat.
Té capacitat per a sistemes d’hidratació fins a 3L, amb una
guia per a la mànega de beure.
Sistema fàcil i rápid per arribar a les butxaques laterals.
Per a portar en les teves pasejades, dues butxaques per a
les teves eines.
Butxaca de tacte suau per a les seves pertinences.
Cinta elàstica especial per mantenir recta la mini manxa.
Encoixinada a l’espatlla i la cintura, per a un confort òptim.
Compartiment inferior per atrapar la brutícia i l’aigua.
El compartiment principal fa un ajust adequat quan està
en posició de ciclisme.
Cintes elàstiques exterior d’accés ràpid / s’oculta la jaqueta
o armilla.
Corretges laterals de doble funció; Premeu la motxilla i
guardar el seu casc quan no el fa servir.
Tiradors de la cremallera.
Logo reflectant negre a la part frontal.
Compatible amb protector de pluja (BSB-96).
Volum: 12 litres.
Pes: 525 grams.
Dimensions: 24 cm x 48 cm x 13 cm.

BACKTANK bsb-105

RAINCOVER bsb-96

SECURERACK 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.

•

Funda impermeable per a la motxilla BSB-94 BackPack i
la borsa BSB-95 CarrierBag.
En groc fluorescent per a una millor visibilitat.

Per facilitar la seva elecció de sellons, hem reestructurat
dràsticament la nostra gamma aquest any. Encara ens aferrem
a la nostra separació de les categories en Race, Sport i Comfort .
Amb la Race i esport són sellons per passejades intensives i per
ser utilitzats amb pantalons amb badana. Les sellons Race tenen
la transferència de potència més alta. Sellons sense concessions,
sintonitzats per a estar dur. Els sellons Sports proporcionen
comoditat sobre el rendiment. Més ample i suau.
Els sellons Confort estan dirigits als ciclistes que viatgin amb la
seva roba habitual i tenen una posició de seient més vertical. Els
sellons confort són tous o molt suaus. La novetat d’enguany és el
nostre selló ComfortPlus. Una revolució en el disseny que s’adapta
a tots els ciclistes que busquen comoditat.

CARACTERíSTIqUES

112

Disseny unisex

Per a home

Per a dona

Insercions de
gel per a més
comoditat

Escuma de memòria
suau s’adapta al cos
humà i absorbeix la
vibració del camí

Anatòmic

Tecnologia de
doble densitat per
a més comoditat

Suspensió
d’elastòmer dual

Geometria
ComfortLite

Coberta de microtec
molt resistent a
l’abrasió

Rails de
Carboni

Rails de titani
forats

Rails de CRMO

Fibra de carboni
reforçada shell

Insercions de Kevlar
per a una major
durabilitat

Corretges elàstiques (polps) para BCA-02.

Team Synergy Baku, 2014

sellons : Com forT

ComfortPlus bSD-101
EL MàxIM COnFORT PER
A UnA POSICIó vERTICAL

MODEL

AMPLàRIA x LOnGITUD

BSD-24 SoftShape

210mm x 250mm

BSD-25 SoftComfort

210mm x 250mm

BSD-26 BaseShape

210mm x 240mm

BSD-27 SuperShape

220mm x 270mm

BSD-101 ComfortPlus

210mm x 270mm

(beeld: joris 18)

1

2

3

Aquest any hem desenvolupat un nou selló per als ciclistes urbans. Un dels
nostres objectius era dissenyar un selló que no necessita cap dispositiu o
sistema de mesura, però que encaixi amb el 95% dels ciclistes. Un científic
moviment va ser convidat al procés de disseny pels nostres dissenyadors
de productes. Junts hen arribat a un disseny cònic que posa els ossos
pèlvics dels ciclistes, més ample a la part posterior del selló. ( 1 ).Per als
ciclistes de posisció dreta, els seus ossos de la pelvis, no requereixen
d’una zona elevada ( 2 ). La manca d’una àrea aixecada prevé el canal ( 3 )
la pressió sobre els teixits més suaus. no s’equivoquin, aquesta cadira
està dissenyada específicament per ciclistes que tenen una posició de
conducció dreta. Això fa que el ComfortPlus no sigui apte per a la carretera,
bicicleta de muntanya o trekking.
Un munt de bicicletes urbanes passen la major part del seu temps fora,
ens fixem en alguns detalls per fer el selló més adequat. Utilitzem segellat
al buit per mantenir l’escuma PU, així manté l’humitat fora i és resistent a
l’aigua i a l’intempèrie. I hem afegit la compatibilitat amb la nostra borsa
de selló BSB-23, que pot retirar la bossa de manra fàcil i ràpida quan es
necessita deixar la seva bicicleta al carrer.

Troba ‘ComforTPlus’
a BBBcycling.com

suPersHAPe bSD-27

softsHAPe bSD-24

•
•
•

•
•
•
•

El selló més còmode i suau de la gamma.
Coberta de cuir sintètic resistent de dos tons.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

Excel.lent selló confort.
Coberta de cuir sintètic resistent de dos tons.
Costures d’alta qualitat.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

˕ Tecnologia ComfortPlus.
˕ àrea per alleujar el canal i zona
plana.
˕ Escuma de doble densitat, a la
base amb una capa ferma de PU i
a la capa superior amb d’escuma
de memòria.
˕ Compatible amb BSB 23.
˕ Riel d’acer negre.
˕ Mida: 210 x 270 mm (W x L).

softComfort bSD-25

bAsesHAPe bSD-26

•
•
•
•

•

Excel.lent selló confort.
Coberta de cuir sintètic resistent de dos tons.
Costures d’alta qualitat.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

•
•

Selló confort. La seva escuma suau absorbeix les vibracions de la
carretera i els impactes.
Coberta elegant de cuir sintètic de dos tons en gris i negre.
Rails setinats i amortidors per protegir la part més vulnerable del selló.
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se l lo ns : sPorT

memoComfort bSD-16
•
•

Disseny anatòmic de selló esportiu.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

sellons : sPorT

memosHAPe bSD-17
•
•

Disseny anatòmic de selló esportiu.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

sPortComfort bSD-73
•
•

Selló perfecte per muntar amb roba casual.
Rails amb escala d’ajust.

MODEL

AMPLàRIA x LOnGITUD

BSD-03 CompSeat

130mm x 270mm

BSD-04 AnatomicRace

130mm x 270mm

BSD-05 AnatomicRace Anatomic

145mm x 240mm

BSD-12 MultiDensity Men

170mm x 270mm

BSD-13 MultiDensity Women

170mm x 250mm

BSD-14 SmoothDensity Men

170mm x 270mm

BSD-15 SmoothDensity Women

170mm x 250mm

BSD-16 MemoComfort

180mm x 250mm

BSD-17 MemoShape

180mm x 250mm

BSD-72 SportComfort Anatomic

150mm x 280mm

BSD-73 SportComfort

150mm x 280mm

smootHdeNsitY bSD-14

smootHdeNsitY bSD-15

sPortComfort ANAtomiC bSD-72

ANAtomiCrACe bSD-05

•
•

•
•

•
•

•
•

Selló esportiu amb coberta de cuir sintètic de dos tons.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

Selló esportiu amb coberta de cuir sintètic de dos tons.
Rails setinats i amortidors negres per a protecció addicional.

Selló perfecte per muntar amb roba casual.
Rails amb escala d’ajust.

Amb escuma súper lleugera.
Colors: negre i blanc.

multideNsitY bSD-12

multideNsitY bSD-13

ComPseAt bSD-03

ANAtomiCrACe bSD-04

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Coberta Sutex de luxe.
Cuir sintètic a les zones més exposades en cas de caiguda.
Costures d’alta qualitat que no acabaran obrint-se després d’un ús perllongat.
Rails setinats i para-xocs mat.

Coberta Sutex de luxe.
Cuir sintètic a les zones més exposades en cas de caiguda.
Costures d’alta qualitat que no acabaran obrint-se després d’un ús perllongat.
Rails setinats i para-xocs mat.

Amb escuma súper lleuger.Protector lateral dels amortidors en negre mat.

Amb escuma súper lleuger.
Protector lateral dels amortidors en negre mat.

117

118
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rAZer bSD-63
•
•
•

Selló d’alt rendiment, 130mm.
Major comoditat gràcies a l’utilització d’escuma lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.

sellons : r aCe

rAZer ANAtomiC bSD-62
•
•
•

Selló d’alt rendiment, 130 mm.
Confort extra gràcies a l’utilització d’escuma lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.

rAZer Gel ANAtomiC bSD-62gw

•
•
•

•
•
•

Selló d’alt rendiment, 140 mm.
Confort extra gràcies a l’utilització d’escuma lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.

AMPLàRIA x LOnGITUD

BSD-60 Arrow Anatomic

130mm x 270mm

BSD-61 Arrow

130mm x 270mm

BSD-62 Razer Anatomic

130mm x 270mm

BSD-62G Razer Gel Anatomic

130mm x 270mm

BSD-62GW Razer Gel Anatomic

140mm x 270mm

BSD-62W Razer Anatomic

140mm x 270mm

BSD-63 Razer

130mm x 270mm

BSD-65 Feather Carbon

135mm x 270mm

BSD-66 Feather CrMo

135mm x 270mm

BSD-67 LadySPort

162mm x 256mm

feAtHer Crmo bSD-66

feAtHer CArboN bSD-65

•

Estàvem Afinant idees per crear una cadira de carreres lleugera sense haver de recórrer
a una coberta full-carbon. Per imitar la sensació d’opressió i connectat de suspensió
rígida en un cotxe esportiu, utilitzem escuma Superlight alta densitat. Aquesta
closca es va construir en els carrils de fibra de carboni ovalizados CARail que estan
units al nas de la cadira de muntar per a la millor rigidesa i el pes més baix possible.
Això proporciona un xassís sòlid per a la transferència de potència òptima. Triem per
mantenir el perfil minimalista i plana. Tot aquest esforç es va traduir en un sub 149
grams cadira que està a punt per portar als llocs. Igual que l’esglaó més alt del podi.

•
•
•
•
•

rAZer ANAtomiC bSD-62w

MODEL

Més comoditat degut a l’utilització del baix pes de l’
escuma Superlight d’alta densitat.
Carcasa amb refoç de fibra carboni.
Disseny del para-xocs integrat.
Raíls ajustables lleugers de CrMo.
Pes: 218 grams.
Colors: negre / blau, negre / vermell i negre / blanc.

•
•
•
•
•

Selló d’alt rendiment, ample, 140mm.
Major comoditat gràcies a la utilització d’escuma lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.

149 grams (si, és ridículament lleuger).
Carcassa reforçada en fibra de carboni.
Rails de fibra de carboni.
Pes límit de ciclista: 100kg.
Colors: negre i blanc.

rAZer Gel ANAtomiC bSD-62g

lAdYsPort bSD-67

ArroW bSD-61

ArroW ANAtomiC bSD-60

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Selló d’alt rendiment, la versió en gel, de 130 mm d’ample.
Major comoditat gràcies a la utilització d’escuma lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.

Selló de carretera per a dones.
Pes: 264 grams.

Selló d’alt rendiment.
Súper confortables gràcies a l’ús d’escuma súper lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.

Selló d’alt rendiment.
Súper confortables gràcies a l’ús d’escuma súper lleugera d’alta densitat.
Disseny amortidor d’impactes.
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SlimFix bHG-72
PunyS PEr LES
PASSEjAdES tècnIquES.

All About
Punys
PunyS On MéS IMPOrtA

A primera vista la selecció de BBB de punys, banyes i cintes de manillar
pot semblar una mica exagerat. Però si vostè és un ciclista dedicat, sap
l’importància d’un suport eficaç per de les mans. I vostè també sap com ès
de dolorós tenir el tipus equivocat de suport. Oferim als ciclistes de totes les
disciplines i amb tot tipus de mides de mà el tipus de punt de contacte a la
bici, tota la nostra gamma que s’ha millorat contínuament, ampliat i refinat.
Les noves incorporacions a la línia d’aquest any són; l’adherència SlimFix,
un ‘germà petit’ del Ergofix. Amb una mica de forma ergonòmica menys
pronunciada que encaixa amb les mans més petites. Millor per als ciclistes
que busquen un major control sobre el terreny tècnic. s’afegeixen a la nostra
selecció de cinta de manillar, els colors magenta i Blau.

un munt dels viatgers i els ciclistes de llarga distància, els van encantar els
punys BBB Ergofix, que vam llançar l’any passat. L’àrea de superfície més
gran, explusa cap a fora la pressió i alleuja les molèsties a les mans. Alguns
ciclistes, especialment els de muntanya que volien muntar un terreny més
tècnic, estaven buscant una adherència amb un suport similar però en un
perfil baix per a un millor control en les situacions difícils i aspres.

1

2

canviem l’anell de seguretat a la part exterior per actuar com una
brida i proporcionar certa protecció als seus mans ( 1 ). El tap d’extrem
està integrat a la brida de subjecció per a una aparença neta. ( 2 ).
L’empunyadura de 135 mm està feta de goma. dissenyat per adaptar-se
a les seves mans de forma natural, i proporciona l’alleujament del nervi
cubital, quan vostè posa la forma correcta, SlimFix ( 3 ).
disponible en negre, vermell o blau perquè coincideixi amb el color de la
seva bici.

3

Troba ‘SlimFix’
a BBBcycling.com

1 2 2 Pu nyS

PunyS 1 23

bHG-75

bHG-77

bHG-76

ERgOFix bHG-71
El ErgoFix és una evolució de la nostra línia de punys ergonòmics FixSet i InterGrip.
rebem feedback preguntant-nos per un puny més petit però amb el mateix suport.
Així, hem reduït el “ala” i dau més perfil. El perfil en la part interior de la teva mà, on
l’àrea entre el polze i el dit índex s’assenta, es redueix, així el puny és més petit per a
les mans sense comprometre l’ajust per a les mans més grans. El cor del puny és de
Kraton, amb insercions de gel per a un major confort. A la zona exterior del puny hem
situat un per a-cops per augmentar el control.
també hem inclòs anells de tancament d’alumini per a un fàcil assemblatge i que no
es llisqui. Els taps de manillar estan inclosos en el disseny dels punys per minimitzar
la quantitat de peces per separat. disponible en negre / negre, negre / blanc, negre /
blau i negre / vermell. La longitud és de 133 mm.

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

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.

STiCky bHG-34

FOAmFix bHG-18

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Punys suaus de silicona amb propietats per evitar vibracions i xosc a les mans.
L’acabat de la superfície de silicona ofereix una excel · lent adherència.
taps inclosos.
Extremadament lleugers.
Pes 49 grams.
Longitud: 130 mm.
colors: negre, blau, vermell i verd.

Punys amb fixació per cargols i abraçadores d’alumini.
d’escuma súper lleugera.
Propietats per evitar vibracions i xocs a les mans.
taps inclosos.
Longitud: 130 mm.

bHG-60
bHG-48l

bHG-62

bHG-61

bHG-48m

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

Set de punys BHG-42 InterFix i banyes BBE-21 InterSticks L.
combinació perfectament integrada de puny-banya.
BHg-48l: Gran mida de 85 mm.
BHg-48m: Mitjana mida de 65 mm.
colors: negre i blanc.

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

ligHTFix bHG-19

duAlFix bHG-31

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Punys amb fixació per cargols i abraçadores d’alumini.
d’escuma súper lleugera amb forma ergonòmica.
Propietats per evitar vibracions i xoc a les mans.
El sistema d’ancoratge de cargol evita que el puny es mogui.
taps inclosos.
Longitud: 130 mm.
colors: negre i blanc.

Punys amb fixació per cargols i abraçadores d’alumini.
Punys amb goma de doble densitat.
El disseny de la superfície ho atorga un agarri excellent.
El sistema d’ancoratge de cargol evita que puny es mogui.
taps inclosos.
Longitud: 128 mm.
colors: negre i blanc.

Punys de kratón ergonòmicament dissenyats.
Extremadament confortable a causa de la seva forma anatòmica i suport de
les mans.
Sistema de fixació per cargol per a un ancoratge perfecte.
Perfectament combinables amb els avanços ErgoSticks S (BBE-15) i M (BBE-16).
taps inclosos.
BHg-60: longitud 135 mm.
BHG-61: longitud: 92 mm. Versió especial per als canvis de pulsador.
BHg-62: longitud: 1 x 135 mm i 1 x 92 mm. Versió especial per a punys de canvis
giratoris.

bHG-16

bHG-23
bHG-16n

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

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.

bHG-23G

iNTERFix bHG-42
•
•
•
•
•
•

Punys de kratón ergonòmicament dissenyats amb insercions
en gel per al palmell.
Sistema de fixació per cargol per a un ancoratge perfecte.
combinat amb les banyes BBE-21 InterSticks, aconseguiràs
una excellent combinació puny-banya.
taps inclosos.
Longitud: 132 mm.
colors: negre i blanc.

duAlgRip bHG-06
duAlgRip bHG-07

TWiSTgRip bHG-23
TWiSTgRip bHG-23G

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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 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.
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bHG-28

bHG-28G

FOAmWAvE bHG-32
•
•
•

Punys d’escuma lleugers, ergonòmics i
confortables amb propietats anti vibratòries.
taps inclosos.
Longitud: 128 mm.

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

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.

ERgOSTiCkS S bbe-16

ERgOSTiCkS m bbe-15

ERgOFiBER bbe-14

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Banyes modelades amb forma anatòmica.
S’adapten a la forma natural de les mans.
Insuperable confort d’agarri.
Longitud: 100 mm. Pes: 107 grams.

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

•
•

Banyes en fibra de carboni ud.
La seva forma i disseny anatòmics encaixa perfectament
amb la forma de la mà.
Zona d’abraçadora amb reforç d’alumini amb cargols
d’alumini.
Longitud: 120 mm. Pes: 114 grams.

bHG-26

bHG-26n

ExCluSivE bHG-29
•
•
•
•

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.

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

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.

mulTiFOAm bHG-27

TOuRgRip bHG-22

•

•
•
•
•

•
•
•

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.

iNTERSTiCkS m bbe-21m

iNTERSTiCkS l bbe-21l

THREE-d FORgEd bbe-08

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

disseny ergonòmic de les banyes per a mans petites i
mitjanes.
Agarri ferm natural per obtenir control addicional.
Material Kraton amb insercions suaus de gel per aportar
comoditat.
Es poden combinar amb gairebé qualsevol puny de manillar.
Perfecte per combinar amb els punys de BHG-42 InterFix.
Longitud: 65 mm. Pes 88 grams.
colors: negre i blanc.

•
•
•
•

disseny ergonòmic de les banyes per a mans grans.
Agarri ferm natural per obtenir control addicional.
Material Kraton amb insercions suaus de gel per aportar
comoditat.
Es poden combinar amb gairebé qualsevol puny de
manillar.
Perfecte per combinar amb els punys BHG-42 InterFix.
Longitud: 85 mm. Pes 110 grams.
colors: negre i blanc.

Alumini 6061 t6 forjat en 3d d’una peça.
Lleugeresa amb una resistència i una rigidesa superiors.
Longitud: 105 mm. Pes: 119 grams.

TRAilmONkEy bbe-01

ligHTSTRAigHT bbe-17

THREE-d bbe-05

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

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.

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.

iNTERSTOp bHG-52

gRipSTOp bHG-51

plug & plAy bbe-50

ClASSiC bbe-07

ligHTCuRvEd bbe-18

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

taps per als punys de BBB InterFix.

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.

taps de manillar de recanvi.
resistents i lleugers.
talla única, aptes per a tots els manillars.

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.
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FlExRiBBON gEl
bHt-14

SpEEdRiBBON
bHt-12

gRipRiBBON
bHt-11

RACERiBBON gEl
bHt-05

RACERiBBON CARBON
bHt-04

RACERiBBON
bHt-01

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

cinta de manillar alt agarri, realitzat en poliuretà resistent.
disseny en diamant antilliscant.
Microfibra especial que absorbeix les vibracions per a un
major confort.
La superfície és molt fàcil de netejar i pot ser muntada
en qualsevol tipus de condició. cada rotllo assegura una
cobertura completa en totes les mides de manillar.
Amb gel, fa que sigui més fàcil d’embolicar al voltant del
manillar.
cinta rematada i taps de manillar inclosos.
colors: negre, blau, vermell, verd i blanc.

1401
negre

1402
blau

1408
Verd

1407
blanc

1403
Vermell

cinta de manillar en Microfibra.
coberta microperforada per a ventilació i absorció de la suor.
Superfície rentable amb estètica tipus “cuir”.
Adhesiu impermeable.
cinta rematada i taps de manillar inclosos.
colors: negre, blau, vermell, verd neó, groc i blanc.

1201
negre

1202
blau

1203
Vermell

1208
Verd

1205
neó groc

1207
blanc

realitzada en escuma EVA ajustable amb acabat rugós.
La preferida pels professionals.
cinta de rematada i taps de manillar inclosos.
colors: negre i blanc.

•
•
•
•
•

1101
negre

1107
blanc

Feta amb teixit de li sintètic de major qualitat i agarri.
Amb gel per a absorbir millor les vibracions.
disponible en suro sintètic negre & blanc.
Súper resistent: trencament impossible fins i tot amb
un ús intens.
Vàlid per a tots els manillars.
cinta de rematada i taps de manillar inclosos.
colors: negre cork, blanc cork, negre, blanc i vermell fosc.

0501
Suro negre

0507
Suro blanc

0537
blanc

0533
Vermell FoSc

Estructura de carboni.
Material de la Pu lleuger.
colors: blanc i negre.

•
•
•

0531
negre

0401
negre

0407
blanc

Feta amb teixit sintètic de major qualitat i adherència
disponible en suro sintètic negre i blanc.
Súper resistent: trencament impossible fins i tot amb un
ús intens.
Vàlid per a tots els manillars.
cinta de rematada i taps de manillar inclosos.
colors: negre, blau, vermell, groc, blanc, verd,suro negre,
suro blanc, blau i magenta.

0101
negre

0102
blau

0103
Vermell

0107
blanc

0116
Suro negre

0117
Suro blanc

0158
Verd

0152
blau

0154
magenTa

0105
groc

SCREWON bHt-96
•
•
•
•
•

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.

ENdCApS bHt-90S

ENdCApS bHt-91S

ENdCApS bHt-92S

•
•
•

•
•
•

•
•
•

taps de manillar per assegurar l’ajust de cinta de manillar.
Set de 2 peces.
color: plata.

taps de manillar per assegurar l’ajust de cinta de manillar.
Set de 2 peces.
color: negre.

taps de manillar per aseegurar l’ajust de cinta de manillar.
Set de 2 peces.
color: carboni.
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All About
SOLUCIONEM PROBLEMES
TINGUI EL SEU MANILLAR
PERFECTAMENT AJUSTAT

Ens agradaria pensar que alguns productes de la nostra
extensa col · lecció estan dirigits a resoldre “problemes”
de la gent amb bicicleta. Productes que abordin un tema
específic que molt poques empreses en la indústria de la
bicicleta encara intenten resoldre. Especialment en l’àrea de
contacte entre el cos i la bicicleta que necessita components
ergonòmics o un munt de possibles mides i formes per
crear una posició de conducció perfecta. Com a exemple les
potències BBB Cyclings HighFix i HighSix li permeten tenir una
posició del manillar vertical o esportiu a la bicicleta. O tria de
les nostres vuit mides de potències amb angles de 6 graus.
Combini això amb els nostres nous manillars més amples per
bicicleta de muntanya i troba una potència de la nostra línia
actualment estructurada i podràs estar a la ruta més llarga i
més còmode que mai.

ERGOBAR bhb-33

AEROLiGht bhb-58

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AEROFiX bhb-55

•
•
•

•
•

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.

•

ULtRAFORCE bhs-01
Forma ergonòmica

Amplada:

Diàmetre:

Angle

•
•
•

Realizada amb:

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.

ROADFORCE ii bhs-07
ROADFORCE ii bhs-08

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

MODEL

Angle de potència ajustable

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.

AEROBASE bhb-52

•
•
•

CARACTERíSTIqUES

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).

•
•

CATEGORIA

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

DIAMèTRE
TUB DIRECCIó
MANILLAR (MM) (MM)

ANGULACIó
(GRAUS)

PES
(GRAMS)

LONGITUD (MM)
60
70
80

90

100

110

120

130

BHS-01 UltraForce

Road/MTB

31.8

28.6

6

129

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-07 RoadForce II

Road

26.0

28.6

6

147

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-08 RoadForce II

Road

31.8

28.6

6

162

•

•

•

•

•

•

•

•
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FLAtBAR bhb-08

RiSERBAR bhb-10

•
•
•

•
•
•
•

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

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

UNiFiX bhb-90

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

tOPBAR bhb-04
tOPBAR OS bhb-04os

SKYBAR bhb-06
SKYBAR OS bhb-06os

•
•
•

•
•
•

Elevació: 0 mm.
Curvatura cap a enrere: 5º.
Pes: 159 grams (BHB-04) i 181 grams (BHB-04OS).

MOUNtAiNFORCE bhs-03
•
•
•

MODEL

CATEGORIA

•
•

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.

Elevació: 35 mm.
Curvatura cap a enrere: 10º.
Pes: 309 grams (BHB-06) i 347 grams (BHB-06OS).

hiGhRiSE bhs-24
hiGhRiSE OS bhs-25

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

•
•
•

Manillar ergonòmic amb múltiples posicions per a un gran confort.
Si es combina amb la potència ajustable BHS-28 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).

hiGhSiX bhs-28
hiGhSiX OS bhs-29

hiGhFiX bhs-34
hiGhFiX OS bhs-35

•
•

•
•
•

Cos de potència forjat 3D d’una peça per MTB i Híbrides. Angle ajustable.
Cargols d’acer inoxidable.

Potència de MTB/híbrida forjada 3D.
Gravat en negre sobre negre.

DIAMèTRE
TUB DIRECCIó
MANILLAR (MM) (MM)

ANGULACIó
(GRAUS)

PES
(GRAMS)

LONGITUD (MM)
60
70
80

•

•

•

Cos de potència forjat 3D d’una peça per MTB i Híbrides. Angle ajustable.
Muntatge directe en el tub de direcció. Per 28,6.
Cargols d’acer inoxidable.

MODEL

CATEGORIA

DIAMèTRE
MANILLAR (MM)

TUB DIRECCIó
(MM)

ANGULACIó
(GRAUS)

PES
(GRAMS)

LONGITUD (MM)
80
90
100

Hybrid

25.4

28.6

+40/-30

110

264

•

•

•

•

120

100

110

120

130

•

•

•

•

•

BHS-29 HighSix OS

Hybrid

31.8

28.6

+40/-30

264

•

BHS-34 HighFix

Hybrid

25.4

28.6

+60/-10

283

•

•

•

•

BHS-35 HighFix OS

Hybrid

31.8

28.6

+60/-10

285

•

•

•

BHS-03 MountainForce

MTB

25.4

28.6

6

121

BHS-24 HighRise

MTB/hybrid

25.4

28.6

35

162

•

•

BHS-25 HighRise OS

MTB/hybrid

31.8

28.6

35

178

•

•

130

•

90

BHS-28 HighSix

•
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Destinada a l’ús en carretera

Destinada a l’ús MTB

Sistema de microajust
per doble cargol

Retard:

Longitud:

Fet de:

Sistema d’ajust per
doble cargol

POStFiX bsp-97

thEStRANGLER bsp-80

thELEVER bsp-81

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Abraçadora d’alumini per collocar al voltant de la tija de selló.
Ha d’installar-se just per sobre del tancament de selló.
Evita que la tija es llisqui.
Per tiges de carboni i alumini.
Diàmetres: 27.2 mm i 31.6mm.
Pes: 5 grams (27.2 mm).

Abraçadora de tija de selló amb cargol en alumini 6061 T6.
Per tiges d’alumini.
Diàmetres: 28,6, 31,8 i 34,9 mm.

Abraçadora de tija de selló en alumini 6061 T6.
Amb sistema de tancament ràpid.
Per tiges d’alumini.
Diàmetres: 28.6, 31.8 i 34.9 mm.

CARBONStRANGLER bsp-82

QR FiX bsp-84

ShiFtFiX bsp-90

•
•
•
•

•

•
•
•

Abraçadora de tija de selló amb cargol en alumini 6061 T6.
Específica per tiges de selló de carboni.
Equilibra i iguala les forces d’estrenyi.
Diàmetres: 28.6, 31.8 i 34.9 i 35.8mm.

•
•

Abraçadora de tija de selló en alumini 6061 T6.
Per tijas d’alumini.
Sistema de tancament ràpid amb palanca en CNC.
Diàmetres: 28.6, 31.8 i 34.9 mm.

Abraçadora de desviador en alumini.
Per a diàmetres del tub de quadre: 31,8 i 34,9 mm.
Pes: 25 grams (31,8 mm) i 27 grams (34,9 mm).

tOPPOSt bsp-12

ROADPOSt bsp-11

SKYSCRAPER bsp-20

FRAMEFiX bsp-94

NUMBERFiX bsp-95

AEROFiX bsp-96

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Ideal per a bicicletes de muntanya.
Tija lleugera de disseny modern.
Doble conificada.
Diàmetres: 27.2 mm i 31.6 mm.
Negre Pes: 313 grams (27.2 mm) i 317 grams (31.6 mm).

Tija lleugera de perfil baix.
Diàmetres: 27.2 i 31.6 mm.
Pes: 235 grams (27.2 mm) i 275 grams (31.6 mm).

•

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

•
•
•

Abraçadora d’alumini per a la installació del
dorsal en l’eix del fre.
La solució perfecta per eliminar les abraçadores
de plàstic del quadre.
Tancament per a una insta.lació ràpida i fàcil.
Pes: 11 grams.

•
•
•

Abraçadora d’alumini per a la installació del dorsal.
La solució perfecta per eliminar les abraçadores de
plàstic del quadre.
Cargols per a una installació ràpida i fàcil.
Les juntes tóriques de goma es fixen fermament al
voltant de la tija.
Protecció interior de goma per aportar major agarri i
per evitar que s’espatlli la tija.

•
•
•
•

Abraçadora d’alumini per a la installació del dorsal.
Específica per tiges amb forma aerodinàmica.
La solució perfecta per eliminar les abraçadores de
plàstic del quadre.
Cargols per a una installació ràpida i fàcil.
Les juntes tóriques de goma es fixen fermament al
voltant de la tija.
Protecció interior de goma per aportar major agarri i
per evitar que s’espatlli la tija.
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MultIClIP 2.0 bPc-04f
•
•

Cales fixes
Compatible amb els pedals BBB dBP-09, de dBP-09Ti i altres sistemes.

MultIClIP 2.0 bPc-04A
•
•

Cales amb 3 graus flotabilitat.
Compatible amb els pedals BBB dBP-09, dBP-09Ti i altres sistemes.

ROADClIP bPD-02f
•
•

All About
Pedals
llEugErs,
AssEquiBlEs,
durAdors

Cales fixes.
Compatible amb pedals BBB BPd-05 roaddynamic i pedals looK.

ROADClIP bPD-02A
Alguna vegada has donat un bon cop d’ull als nostres pedals?
Els pedals ForceMount, per als ciclistes de muntanya, han
estat part de la nostra col.lecció des de fa anys, i han estat
guardonats en diverses ocasions. Els oferim en versions
assequibles que s’adapten a qualsevol ciclista a la recerca
d’un parell de pedals que funcionen bé. Però si vols portar-lo
al següent nivell el oferim en un model amb un eix de titani
CNCed. Això no és només una festa per als ulls, sinó que també
redueix el pes considerablement, superant a la competència de
pedals molt més cars de gamma alta. BBBs àmplia gamma de
pedals. Tenint un bon aspecte, creiem que et sorprendràs!

•
•

Cales amb 4.5º de flotabilitat.
Compatible amb pedals BBB BPd-05 roaddynamic i pedals looK.

ROADDYNAMIC bPD-05

SANDGRIP bPD-91

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mecanisme d’ancoratge en composite, resistent i lleuger.
Eix de CrMo tipus cartutx d’alta qualitat.
geometria única que permet ajustar les corbes.
Tensió de tancament ajustable. li permet personalitzar i ajustar els pedals.
inclou cales vermelles amb flotabilitat.
Peso: 322 grams.

Tira adhesiva pre-tallada de paper de vidre.
Evita que les cales es llisquin sobra la superfície de la sabatilla.
Perfecta per a soles de carboni.
Compatible amb totes les BBB de carretera i altres marques.
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VOORDELIGE
KEUS

FORCEMOuNt tI bPD-13

FORCEMOuNt bPD-14

DuAlRIDE bPD-22

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Pedal MTB compatible sPd.
Eix de Titani CNC.
disseny obert per a una fàcil expulsió del fang.
Mecanisme d’enganxi/desenganxi ultra-ràpid.
reforços en acer inoxidable.
rodaments segellats al costat del cigonyal,
cartutx de rodament a la part exterior.
Tensió ajustable.
Cales BBB Clic & go compatibles sPd incloses.
límit de pes del ciclista: 85 kg.
Pes: 244 grams.

•
•
•

Pedal MTB compatible sPd.
disseny obert per a una fàcil expulsió del fang.
reforços en acer inoxidable.
Eix mecanitzat CNC.
rodaments segellats d’agulles pegats a la biela,
cartutx de rodaments per la part exterior.
Tensió ajustable.
Cales BBB Clic & go compatibles sPd incloses.
Pes: 294 grams.

•
•
•
•

Pedal d’alumini de dues funcions. un costat equipat amb
mecanisme d’enganxi compatible amb sabatilles sPd i un
altre amb un patró antilliscant per a sabatilles normals.
Eix de CrMo d’alta resistència i rodaments segellats.
Cales BBB Clic & go compatibles sPd incloses.
Pes: 378 grams.
Colors: negre i blanc.

ClASSICRIDE bPD-17

MOuNt & GO bPD-15

BIGFEEt bPD-16

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

MOuNtAINhIGh bPD-32

lOWRIDE bPD-34

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pedal d’alumini de dues funcions. un costat equipat amb
mecanisme d’enganxi compatible amb sabatilles sPd i un
altre amb un patró antilliscant per a sabatilles normals.
Mecanisme d’enganxi/desenganxi ràpid.
Tensió de tancament ajustable.
Eix de CrMo d’alta resistència.
rodaments segellats sense manteniment.
sistema sPd compatible amb cales BBB Clic & go incloses.
Pes: 342 grams.

•
•
•

Pedal de Freeride dissenyat per suportar el
dur tracte d’aquest tipus de pràctica.
Cos d’alumini resistent i eix de CrMo.
Pinxos antilliscants canviables.
Pes: 592 grams.

•
•

FEEtRESt bPD-90

ClICK & GO bPD-01

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

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 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.

EASYRIDER II bPD-24

COMFORtRIDER bPD-29

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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.

Pedals de Freeride de gran resistència.
resistent cos d’alumini d’una peça.
rodaments segellats lliures de manteniment
i eix de CrMo mecanitzat CNC.
Pinxos antilliscants canviables.
Pes: 552 grams.

tRAIlRIDE bPD-35
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.

•

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.

COMFORtlIGht II bPD-28

•
•
•

DuAlChOICE bPD-23

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.

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.

EASYtREK II bPD-41

EASYtREK bPD-26

NOSEtIGht bPD-95

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Pedal composite en una peça.
Antilliscant de cautxú a la part superior i inferior.
dos reflectors incorporats.
Eix de CrMo d’alta qualitat.

Pedal composite en una peça.
sola antilliscant de Kraton.
dos reflectors incorporats.
Eix de CrMo d’alta qualitat.

Clips dels peus sense tirants.
Compatible amb el o Mount & g (BPd-15),
Bigfeet (BPd-16) i Classicride (BPd-17).

FEEttIGht
bPD-96

BIKE & tIGht
bPD-30

•
•

•

•

Clips dels peus.
Compatible amb el Mount & go (BPd15), Bigfeet (BPd-16) i Classicride
(BPd-17).
Mida M i l.

•
•
•
•

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.
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CaMBres

RIMtAPE bti-91

RIMtAPE bti-92

BikeTuBe – CarreTera

•
•
•
•
•
•
•

•

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

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).

MidA
BBB
dE rodA CodE

FV 33

12½”

BTi-01

•

•

•

16”

BTi-11

•

•

•

18”

BTi-18

•

20”

BTi-20

•

BTi-21

•

•

BTi-22

•

•

24”

26”

BikeTuBe – MTB
RIMtAPE bti-93

RIMtAPE bti-94

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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).

Cambres de MTB amb vàlvules Presta i
schrader. Versió ultralleugera amb compost
de goma de butil.(BTi-67, BTi-69 i BTi-89s).

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).

27.5”

•

BTi-40

•

BikeTuBe – Trekking

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Per a bicis de trekking amb vàlvula schrader
i dunlop.

Fons adhesiu d’alta pressió.
rotllo de 10 metres.
suficient per cobrir 4 rodes.
Talles: 16 mm (carretera) i 18, 22 i 25 mm (trekking & MTB).

Fons adhesiu d’alta pressió.
rotllo de 2 metres.
suficient per cobrir una roda.
2 rotllos per joc.
grandàries: 16 mm (carretera) i 18, 22 i 25 mm (trekking i MTB).

FV 33 r

FV
48 r

AV 33

AV 40

dV 31

dV 60
BV

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

23-540

24 x 1

47/57 - 507

24 x 1.9/2.125

•

•

•

•

47/57 - 507

24 x 1.9/2.125

BTi-42

•

•

•

32/40 - 540/541

24 x 1 3/8

BTi-60

•

18/25-571

26 x 1

BTi-61

•

32 - 559

26 x 1.25

BTi-62

•

BTi-63

•

BTi-64

•

•

40/47 - 559/584

26 x 1.5/1.75

•

•

47/57 - 559/584

26 x 1.9/2.125

•

•

•

57 - 559/584

26 x 2.1/2.25

BTi-65

•

•

•

32/40 - 584/590

26 x 1 3/8

BTi-66

•

56/58 - 559

26 x 2.30/2.40

•

•

•

•

BikeTuBe – nens / alTres

•
•
•

•
•
•
•
•

Cambres per a rodes de grandàries des de
12,5” a 24” amb vàlvules Presta, schrader i
dunlop. Versió amb vàlvula per a inflat fàcil
(dV 60 BV).

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

Prolongador de vàlvula d’alumini.
Per a càmeres amb obús desmuntable.
Perfecte per a llandes de carboni de perfil alt.
set de 2 peces.Eina inclosa.
longitud: 50 i 80 mm.

FEATurEs

VAlVEEXtEND bti-99

650 x 18/25C

•

40/47 - 559/584

26 x 1.5/1.75

BTi-67

•

47/57 - 559/584

26 x 1.9/2.125

BTi-67

•

57-559/584

26 x 2.125/2.25

•

52/58-584

27.5*2,10/2.35

•

52/58-584

27.5*2,10/2.35

18/25 - 622/630

28 x 1 1/16

700 x 18/25C

18/25 - 622/630

28 x 1 1/16

700 x 18/25C

28/32-622/630

28 x 1 1/4 - 1 1/8

700 x 28/32C

BTi-68

•

BTi-71

•

•

•
•

•

•

•

•

BTi-81

•

•

•

•

28/32 - 622/630

28 x 1 1/4 - 1 1/8

700 x 28/32C

BTi-82

•

•

•

•

35/44 - 622/630

28 x 1 3/8

700 x 35/43C

•

•

40-635

28 x 1 1/2

•

47/50 – 622

28 x 1.75/1.95

50/56 -622

29 x 1.9/2.3

50/56 -622

29 x 1.9/2.3

BTi-84

VAlVEEXtENDER bti-97

MM

BTi-67

BTi-83

29”

dV 40

•

BTi-73

RIMtAPE bti-98

FV 80

BTi-41

BTi-72

RIMtAPE bti-95

FV 60

•

BTi-39

BTi-69
28”

FV 48

BTi-89

•

BTi-89s

•

Preste Valves (FV)
disponible en: 33mm, 48mm, 60mm i
80mm. r - obús desmuntable per usar
amb prolongador.

•

schrader valves (aV)
disponible en: 33mm i
40mm.

Dunlop valves (DV)
disponible en: 31mm
i 40mm. BV - válvula
acodada.

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)
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techstop
bbs-22hp

techstop
bbs-22chp

•

•

•
•

frens de llanda
MEnys aBrupTE QuE
una àncora, pErò
iGuaL d’Eficaç

L’increïble reputació de pastilles de fre de BBB ha anat creixent en els
últims anys. És el resultat d’una gran inversió de nostre costat per trobar
els compostos perfectes per a les nostres pastilles de fre. És increïble
adonar-se de la quantitat de pilots, equips, fabricants de llanda i de
premsa que estan començant a notar el bé que els nostres compostos
funcionen en el dia a dia les circumstàncies. Quan rebem ordres de
prestigiosos fabricants alemanys d’algunes de les llantes més lleugeres
disponibles, sabem que alguna cosa està passant!

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.

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

BBB és el proveïdor oficial de pastilles de fre en 2014 dels equips: Wanty-Groupe Gobert i synergy Baku.

•

techstop
bbs-22ct

•

•

compatible amb la majoria dels
sistemes de frens shimano/sraM.
sistema de cartutx lleuger.
disseny de triple contorn.
disseny tricolor.

•
•

compatible amb el sistema de
frens campagnolo.
Tres colors.
disseny de triple contorn.

Team Wanty-Groupe
Gobert, 2014

Tots ells estan perdent el cap pel gran poder de parada, fins i tot a
temperatures més altes - i la manca de les pastilles del fre.
Ens agradaria molt de gust a convidar a provar alguns!

PRO CYCLING TEAM

•

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.

techstop
bbs-22t
•
•
•

All About

set de pastilles de fre de tipus cartutx,
compatible amb la majoria dels frens
shimano/sraM.
amb pastilles d’alt rendiment (BBs26cV). Més d’un 30% de potència de
frenat en sec i en condicions humides.
disseny de triple contorn.

roadstop
bbs-02

roadstop
bbs-02c

•

•

•
•

compatible amb els sistemes
de frens shimano/sraM.
Tipus cartutx.
compost especial per a una
excellent capacitat d’agarri i
mínim desgast.

•
•

compatible amb els sistemes
de frens campagnolo.
Tipus cartutx.
compost especial per a una
excellent capacitat d’agarri i
mínim desgast.

roadstop
deLUXe bbs-01d

roadstop
deLUXe bbs-01dA

•

•

•
•

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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carBstop bbs-25

carBstop bbs-25c

•

•

•
•
•
•

compatible amb: BBB crossstop (BBs-11T),
BBB Techstop (BBs-22Hp/22T), shimano 105,
ultegra i dura-ace.
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 (BBs22cHp/22cT), campagnolo record,
chorus, centaur, 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.

techstop bbs-26hp

techstop bbs-26chp

•

•

•
•
•
•

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) i campagnolo record, chorus,
centaur, 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.

tristop bbs-14hp

tristop bbs-14t

•

•
•
•
•

•
•

techstop bbs-23ct

•

•

•
•

compatible amb: BBB crossstop (BBs-11T),
BBB Techstop (BBs-22Hp/22T), shimano
105, ultegra i dura-ace.
Tres colors.
disseny de triple contorn.

•
•

tristop bbs-16t

•

•
•

techstop bbs-23c

•

•

•

•

Tipus cartutx amb compost especial
per a un màxim agarri i mínim
desgast.
compatible amb shimano V-brakes.

•

compatible amb shimano V-brakes.
pastilles completes amb disseny de
triple contorn.
Tres colors.

compatible amb: BBB Techstop (BBs22cHp/22cT), campagnolo record,
chorus, centaur i Veloce.
Tres colors.
disseny de triple contorn.

techstop bbs-23
compatible amb: BBB crossstop (BBs-11T),
BBB Techstop (BBs-22Hp/22T), shimano
105, ultegra i dura-ace.
disseny de triple contorn.

set de pastilles de fre MTB de cartutx.
Tres colors.
disseny de triple contorn.
compatible amb shimano V-brakes.

Veestop bbs-05

•

techstop bbs-23t

set de pastilles de fre tipus cartutx
compatible amb shimano V-brakes.
amb pastilles d’alt rendiment (BBs15Hp). Més d’un 30% de potència de
frenat en condicions de sec i humides.
disseny de triple contorn.

tristop bbs-16

Veestop bbs-04

•
•

•

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 BBB Techstop (BBs22cHp/22cT), campagnolo record,
chorus, centaur i Veloce.
disseny de triple contorn.

hYdrostop bbs-09
•
•

roadstop bbs-03A

roadstop bbs-03b

roadstop bbs-03c

•

•

•

compatible amb: BBB roadstop (BBs-02), BBB
crossstop (BBs-11T), shimano 105, ultegra i dura-ace.

compatible amb: campagnolo record, chorus i athena
up to 1999, campagnolo daytona model 2000.

compatible amb: BBB roadstop (BBs-02c),
campagnolo record, chorus, centaur i Veloce
(original i cartutx tipus moll).

compatible amb frens hidràulics de pastilla Magura.
compost especial per a un màxim agarri i mínim desgast.
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tristop
bbs-15hp

caNtistop
deLUXe bbs-18t

•

•
•
•

•
•

recanvi cartutxos per BBB Tristop
(BBs-14Hp/14T).
amb pastilles d’alt rendiment. Més
d’un 30% de potència de frenat en
condicions de sec i humides.
disseny de triple contorn.

set de pastilles per a fre cantilever.
Goma en triple color.
disseny de triple contorn.

tristop
bbs-15t

caNtistop
deLUXe bbs-18

•

•
•
•

•
•

recanvi cartutxos per BBB Tristop
(BBs-14Hp/14T).
Goma en triple color.
disseny de triple contorn.

set de pastilles per a fre cantilever.
Goma en triple color.
disseny de triple contorn.

tristop
bbs-15

crossstop
bbs-11t

•

•
•

•

recanvi cartutxos per BBB
Tristop (BBs-14Hp/14T).
disseny de triple contorn.

•
•

pastilles de tipus cartutx.
Específiques per a frens cantilever de
ciclocròs.
frenada superior sota qualsevol condició.
Goma en triple color.

Veestop
bbs-06

caNtistop
bbs-07

•

•

•

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.

caNtistop
bbs-08
•
•
•

compost especial per a un màxim
agarri i mínim desgast.
El contorn facilita l’ expulsió de
l’aigua i brutícia.
Longitud: 65 mm.

All About
Pastilles de
frens de disc
a punT pEr
L’ (aB) ús

durant anys hem estat desenvolupant i provant, una i altra vegada. Tot
per crear els millors compostos per obtenir excel · lents característiques de
frenada del disc. proves guanyadores del premi i els pilots de l’equip feliços
és la prova definitiva que hem assolit els nostres objectius.
Totes les pastilles de BBB obtenen un tractament especial. La superfície
de frenada s’endureix com si estiguessin al llit. això estén la vida útil i
augmenta la potència de frenada. discstops són a punt per ser utilitzat
immediatament. pastilles discsTop es venen com un conjunt i inclouen
els ressorts necessaris.

Compost orgàniC

Compost sinteritzat

Compatibilitat

Les nostres pastilles amb revers en color blau
empren un compost orgànic en la superfície de
frenat. aquestes pastilles ofereixen un gran
rendiment a baixes temperatures pel que són
les millors per a un ús orientat al cross-country.

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
aViD/SraM
ForMula
HayeS

MaGura
Hope
TekTro
GianT

discstop bbs-50

discstop bbs-50s

discstop bbs-51

•

•
•

•

compatible: shimano deore
XT M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech M4
i The cleg.

sinteritzades.
compatible: shimano deore
XT M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech M4
i The cleg.

compatible: shimano deore
M555 i nexave c901 hydraulic.

discstop
bbs-52 | bbs-53
•

compatible amb: shimano
deore M575, M525, M515,
M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395 i
M375, nexave c501 i c601, rsT
d-power, Tektro aquila, draco,
auriga, Gemini, orion, dorado i
Hdc, Trp Hylex, Hyrd i spyre i
Giant MpH root.

discstop bbs-52s
•
•

sinteritzades.
compatible amb: shimano
deore M575, M525, M515,
M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395 i
M375, nexave c501 i c601, rsT
d-power, Tektro aquila, draco,
auriga, Gemini, orion, dorado i
Hdc, Trp Hylex, Hyrd i spyre i
Giant MpH root.

coMpaTiBLE aMB forMula
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coMpaTiBLE aMB shiMano

1 4 6 Pasti l l es de f re de disc

discstop bbs-65

discstop bbs-65s

discstop bbs-66

discstop bbs-66s

discstop bbs-67

•

•
•

•

•
•

•

compatible: formula B4,
racing Xc/Extreme fr/dH/
B4 Team/pro/pL i Grimeca
system 13.

sinteritzades.
compatible: formula B4,
racing Xc/Extreme fr/dH/
B4 Team/pro/pL i Grimeca
system 13.

compatible: formula oro.

sinteritzades.
compatible: formula oro.

compatible: formula Mega, The
one, c1, r1, rr1, rX, ro i T1.

discstop bbs-54

discstop bbs-54s

discstop bbs-55

discstop bbs-55s

discstop bbs-56

discstop bbs-67s

discstop bbs-45

discstop bbs-45s

discstop bbs-48

discstop bbs-49s

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

compatible: shimano saint
M810, saint M820 i Zee M640 i
Tektro Quadiem i Quadiem sL.

sinteritzades.
compatible: shimano saint
M810, saint M820 i Zee M640 i
Tektro Quadiem i Quadiem sL.

discstop bbs-56s

discstop bbs-38

discstop bbs-39

discstop bbs-39s

•
•

•

•

•
•

sinteritzades.
compatible: shimano XTr
M985, XT M785, sLX M675,
sLX M666, deore M615, fsa
K-force dB-Xc-9000 i fsa
afterburner dB-Xc-9150.

compatible: frens hidràulics de
disc sram rEd.

compatible: avid-sraM Xo Trail.

sinteritzades.
compatible: avid-sraM Xo
Trail.

compatible: shimano XTr
M985, XT M785, sLX M675,
sLX M666, deore M615, fsa
K-force dB-Xc-9000 i fsa
afterburner dB-Xc-9150.

discstop
bbs-42 | bbs-41
•

compatible: avid mechanical
2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy
7, Juicy 5, Juicy 3, ultimate i
promax dsK-950.

coMpaTiBLE aMB hayes

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 aMB aVid/sraM

compatible: shimano XTr
M975, M966,M965, XTM775,
M765, sLX M665, LX M585,
deore M535, saint M800 i Hone
M601 i Tektro dash i parabox.

sinteritzades.
compatible: formula Mega,
The one, c1, r1, rr1, rX, ro
i T1.

compatible: Hayes HfX-mag
i HfX-9-series hydraulic,
promax hydraulic i promax
mechanical MX1.

sinteritzades.
compatible: Hayes HfX-mag
i HfX-9-series hydraulic,
promax hydraulic i promax
mechanical MX1.

compatible: Hayes soLE
hydraulic, MX2, MX3, MX4,
GX2 i sole mechanical.

sinteritzades.
compatible: Hayes El camino.

discstop bbs-491

discstop bbs-491s

discstop bbs-492

discstop bbs-493

discstop bbs-493s

•

•
•

•

•

•
•

compatible: Hayes stroker
carbon, stroker Trail i
stroker Gram.

sinteritzades.
compatible: Hayes stroker
carbon, stroker Trail i
stroker Gram.

compatible: Hayes stroker
ryde i dyno.

compatible: Hayes stroker ace.

sinteritzades.
compatible: Hayes stroker ace.

discstop bbs-42s

discstop bbs-43

discstop bbs-44

discstop bbs-44s

discstop bbs-441

discstop bbs-494

discstop bbs-494s

discstop bbs-30

discstop bbs-31

discstop bbs-32

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

compatible: avid ball bearing 5.

compatible: avid code (2008 2010), code 5 i code 7.

sinteritzades.
compatible: avid code (2008 2010), code 5 i code 7.

discstop bbs-441s

discstop bbs-442

discstop bbs-442s

discstop bbs-443

•
•

•

•
•

•

sinteritzades.
compatible: avid Elixir, sraM
XX i sraM Xo series.

compatible: avid code
(2011 - 2014) i code r.

sinteritzades.
compatible: avid code (2011 2014) i code r.

compatible:: avid dB1/dB3.

compatible: avid Elixir, sraM
XX i sraM Xo series.

coMp. aMB MaGura

sinteritzades.
compatible: avid mechanical
2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy
7, Juicy 5, Juicy 3, ultimate i
promax dsK-950.

compatible: Hayes prime.

sinteritzades.
compatible: Hayes prime.

compatible: Magura Louise
1999 - 2001 i clara 2000.

compatible: Magura clara
2001/2002, Louise fr i
Louise 2002 - 2006.

compatible: Magura Gustav M.

discstop bbs-33

discstop bbs-34

discstop bbs-35

discstop bbs-36

discstop bbs-36s

•

•

•

•

•
•

compatible: Magura Julie
2001 - 2008.

compatible: Magura Marta
i Marta sL till 2008.

compatible: Magura Louise
series 2007/2008, Julie Hp
2009 i Marta series 2009.

compatible: Magura MT2, MT4,
MT6 i MT8.

sinteritzades.
compatible: Magura MT2, MT4,
MT6 i MT8.

discos de fre i tanc aM ents r àPids 1 49

discstop bbs-50

discstop bbs-50s

discstop bbs-57

discstop bbs-58

discstop bbs-59

•

•
•

•

•

•

compatible: shimano deore
XT M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech M4
i The cleg.

sinteritzades.
compatible: shimano deore
XT M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech M4
i The cleg.

compatible: Hope V4.

compatible: Hope Tech X2 /
Mini X2 i Tech V2.

compatible: Hope Moto V2.

coMpaTiBLE aMB hoPe

1 4 8 Pasti l l es de f re de disc

LightBLock bqr-11
• 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.

discstop bbs-60

discstop bbs-61

discstop bbs-62

discstop bbs-63

discstop bbs-64A

•

•

•

•

•

discstop bbs-64b

discstop bbs-64c

•

•

compatible: Hope Mono 6/6ti.

compatible: Hope Mono trail.

compatible: Hope Xc4 4-piston.

discstop
bbs-52 | bbs-53
•

compatible amb: shimano
deore M575, M525, M515,
M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395 i
M375, nexave c501 i c601, rsT
d-power, Tektro aquila, draco,
auriga, Gemini, orion, dorado i
Hdc, Trp Hylex, Hyrd i spyre i
Giant MpH root.

discstop bbs-76

discstop bbs-77

discstop bbs-78

•

•

•

compatible: Tektro ioX, Lyra i
novela > 2010.

compatible: Tektro Volans,
auriga E-suB, auriga suB,
auriga TWin i suntour dB8.

discstop bbs-60

discstop bbs-70

•

•

compatible: Hope c2 i o2 i
Giant MpH 2000.

compatible: Giant MpH
2001-2005.

compatible: Tektro dorado
Hd-E710.

compatible: Hope M4, E4 i dH4.

discstop bbs-52s

discstop bbs-75

•
•

•

sinteritzades.
compatible amb: shimano
deore M575, M525, M515,
M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395 i
M375, nexave c501 i c601, rsT
d-power, Tektro aquila, draco,
auriga, Gemini, orion, dorado i
Hdc, Trp Hylex, Hyrd i spyre i
Giant MpH root.

discstop
bbs-52 | bbs-53
•

compatible amb: shimano
deore M575, M525, M515,
M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395 i
M375, nexave c501 i c601, rsT
d-power, Tektro aquila, draco,
auriga, Gemini, orion, dorado i
Hdc, Trp Hylex, Hyrd i spyre i
Giant MpH root.

compatible: Tektro io i novela
< 2010.

discstop bbs-52s
•
•

•
•
•
•
•

compatible: Hope Mono mini.

sinteritzades.
compatible amb: shimano
deore M575, M525, M515,
M495, M486, M485, M475,
M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395 i
M375, nexave c501 i c601, rsT
d-power, Tektro aquila, draco,
auriga, Gemini, orion, dorado i
Hdc, Trp Hylex, Hyrd i spyre i
Giant MpH root.

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).

MtBBLock bqr-21

coMpaTiBLE aMB tektro

compatible: Hope Mini.

coMpaTiBLE aMB Giant

compatible: Hope c2 i o2 i
Giant MpH 2000.

powerstop bbs-83
powerstop bbs-84
powerstop bbs-85
powerstop bbs-86

•
•
•
•
•

powerMoUNt bbs-91

powerMoUNt bbs-92

•

•

•
•

adaptador per als sistemes de connexió estàndard
muntats posteriorment (discos de 160mm) siguin
compatibles amb discos de 180mm.
s’inclouen 2 cargols de fixació i 2 volanderes.
pes: 20 grams.

•
•

adaptador per als sistemes de connexió estàndard
muntats posteriorment (discos de 160mm) siguin
compatibles amb discos de 203mm.
s’inclouen 2 cargols de fixació i 2 volanderes.
pes: 29 grams.

wheeLBLock bqr-01
•
•
•
•
•
•
•
•

ceNterFit bbs-90

discshiM bcb-68

•
•
•
•
•

•

convertidor per la Boixa.
adapta discos is de 6 cargols en bujes centerlock.
Vàlid per a la majoria de les boixes centerlock.
apte per a tots els discos BBB powerstops.
fàcil muntatge sense cargols.

•
•

20 unitats de tascons metàllics per a l’alineació del
calibre del fre.
Els tascons es colloquen entre el quadre i la pinça de fre.
TaLLa: 0.2 mm.

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.

wheeLFiXed bqr-03
•
•
•
•
•
•

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.

SetS de c ableS y fundeS

bcb-06s

bcb-06c

bcb-05s

bcb-06m

bcb-05c

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

bcb-21 (sts)

•

bcb-11 (sts)

•

•
•
•

•

La construcció innovadora, dissenyada per a
una resposta de frenada precisa.
Longitud: 1,5 mm x 2350 mm.
BCB-20: compatible amb Shimano / SRAm.
Recobert de ptFE.
BCB-21: compatible amb Shimano / SRAm.
Slick-Acer (StS).
BCB-22C: compatible amb els sistemes de
frens Campagnolo. Slick-Acer (StS).

cablewrap bcb-90b
cablewrap bcb-90d

Vostè està experimentant alguns problemes de transmissió del canvi de
velocitat? Fes una ullada als components de les transmissions BBBs en el
seu distrubiodos li ajudarem a solucionar el problema.

bcb-10 (ptfe)

•

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

•

TRANSMISSIONS
L’Equip AdEquAt En
EL mOmEnt AdEquAt

bcb-22c (sts)

•
•

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

All About

•
•
•
•

Conjunt de cables de fre.
pre-revestits amb un compost de polímer especial per reduir la fricció.
nucli lubricat ofereix el cable greixat perfecte, cuan el treus de la caixa.
Cables interiors pre-estirats, inoxidables amb superfície de baixa fricció per a una excel ·
lent capacitat de resposta.
BCB-06m: compatible amb frens Shimano mtB. inclogui: 2400 mm exterior del cable,
cable intern de 1,5 mm x 2350 mm, cable interior x 1350 mm 1.5 mm, accessoris.
BCB-06S: compatible amb: Frens de carretera Shimano i SRAm.
BCB-06C: compatible amb frens de carretera Campagnolo.
BCB-06 i BCB-06C inclouen: cable de 2200 mm exterior, 1,5 mm cable interior x 2000 mm,
1,5 mm cable interior x 1200 mm, accessoris.

bcb-20 (ptfe)

Lent però segur, hem ampliat la nostra oferta de components de les
transmissions.Ara pràcticament es pot donar servei a totes les peces
de desgast de la seva transmissió amb components de BBB. Oferim
una àmplia gamma de cables i cadenes d’interior i exterior llisos. Les
nostres cintes no només estan disponibles a les gammes clàssiques, però
també ofereixen algunes “alternativa” de les mides específics de certes
disciplines (com les carreres de carretera ). Els nostres plats han construït
una gran reputació per la seva longevitat i durabilitat. Estan disponibles
en la majoria dels diàmetres, dels cargols i mides de dents.Les rodetes del
canvi de BBB són una història per si mateixos, un funcionament suau i
lleuger que són una actualització instantània a qualsevol transmissió.

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

•
•
•
•

peça de goma per protegir la pintura.
BCB-90B: per a 5 cables de fre mm.
BCB-90D: per a 4 cables mm de canvis.
2 peces per set.

•
•

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

bcb-12c (sts)

cableconnect bcb-98

proporciona precisió de canvi.
Longitud: 1,1 mm x 2000 mm.
BCB-10: compatible amb Shimano / SRAm.
Recobert de ptFE.
BCB-11: compatible amb Shimano / SRAm.
Slick-Acer (StS).
BCB-12C: compatible amb els sistemes
desviador Campagnolo. Slick-Acer (StS).

•
•
•
•

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

hydroclamp bcb-92

hydroGlide bcb-94

adjuster bcb-93

•

•

•

•
•

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

•
•

Guies de funda de cable de fre o
latiguillos hidràulics adhesives.
Adhesiu 3m.
Conjunt de 3 unitats.

•
•

tensor per a un millor ajust
per a cables de canvi.
Encaixa en el quadre.
Conjunt de 2 unitats.

line adjuster bcb-95

adjuster bcb-96

Veepipe bcb-91

cablestop bcb-97

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

tensor de cables per collocar en la funda de
canvi.
permet un ajust precís dels cables de canvi.
inclou topalls de funda de canvi de 4 mm.
1 unitat.

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

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

terminals de cable de fre o canvi d’alumini.
S’ajusta tant al fre com al cable de canvi.
40 unitats per joc.
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driVetrain bcs-07s
•
•

7v. compatible amb Shimano / SRAm.
Corones extra dures recobertes amb 8
micres de nickel-plata.

ToT sobre casseTTes

ToT sobre plaTs

quan el terreny esta enfangat, quan l’aire esta ple de pols, quan sembla
que la pluja no s’aturarà, el seu cassette drivetrain BBB et mantindrà en
moviment. Els nostres cassette estan dissenyats i son ben coneguts per la
seva durabilitat, fiabilitat, i facilitat d’ús. disponible en una àmplia gamma
de relacions de transmissió tant per a bicicletes de carretera i de muntanya.

Els nostres plats són productes típics de BBB: versàtils, duradors i amb una
bona relació entre preu i rendiment. Els oferim en un munt de mides i en
pràcticament qualsevol diàmetre, amb cargols disponibles al mercat. Vostè
està obligat a trobar el plat que està buscant, o la mida que vostè necessita
per a la seva biela. per produir els plats, triem una màquina a partir d’alumini.
Aquest és un mètode de fabricació més complex i car, però produeix plats que
duren més temps.

eleVeNGear, roaDGear,
TrIpleGear & coMpacTGear
•
•
•
•
•
•
•

driVetrain bcs-08s
•
•

“mecanitzat CnC alumini 7075 t6.
permet canviar els pins en els anells exteriors de més ràpid.
Extremadament durador.
disponible en totes les mides i engranatges.
BCR-14S inclòs BCR-62 per tenir l’aspecte original perfecte.
BCR-26S inclòs BCR-63 per tenir l’aspecte original perfecte.
BCR-37S inclòs BCR-61 per tenir l’aspecte original perfecte.

8v. compatible amb Shimano / SRAm.
Corones extra dures recobertes amb 12
micres de nickel-plata.

eleVenGear
bcR-26s
bcR-27s

roadGear
bcR-14s

driVetrain bcs-09s
•
•

driVetrain bcs-09c
•
•
•

mOdEL

dESEnVOLupAmEntS

COmpAtiBLE
AmB ShimAnO/
SRAm

drivetrain 7-speed

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 8-speed

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

driVetrain bcs-10s
•
•
•
•

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

driVetrain bcs-10c
•
•
•

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

drivetrain 10-speed

driVetrain bcs-11s
•
•
•

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

driVetrain bcs-11c
11v. compatible amb Campagnolo.
Corones extra dures recobertes amb de
nickel-plata amb cos d’alumini.

COmpAtiBLE
AmB
CAmpAGnOLO

•

•
•

•

•

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

drivetrain 11-speed

•
•

tripleGear
bcR-15s
bcR-16s
bcR-17s
bcR-18s

9v. compatible amb Shimano / SRAm.
Corones extra dures recobertes de nickel-plata.

roadGear
bcR-11s
bcR-12s
bcR-14s

roadGear
bcR-21c
bcR-22c
bcR-23c

compactGear
bcR-31
bcR-36s
bcR-37s

compactGear
bcR-32c
bcR-33c
bcR-34c

COdi BBB

mOdEL

dESEnVOLupAmEnt

BRAÇOS BCd

COmpAtiBiLitAt

BCR-11S

ROAdGEAR

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

5-ARm

130

ShimAnO up tO 2009 i SRAm 9/10-SpEEd

BCR-12S

ROAdGEAR

46t, 44t, 42t, 39t

5-ARm

130

ShimAnO duRA ACE 7900/7800, uLtEGRA 6700/6600/6601SL, 105 5700/5600, tiAGRA 4600/4500

BCR-14S

ROAdGEAR

53t, 52t, 50t

5-ARm

130

ShimAnO duRA ACE 7900/7800, uLtEGRA 6700/6703/6600/6603/6601SL, 105 5700/5703/5600/5603,
tiAGRA 4600/4603/4500/4503

BCR-15S

tRipLEGEAR

39t

5-ARm

130

ShimAnO uLtEGRA 6606, 105 5703/5603, tiAGRA 4503

BCR-16S

tRipLEGEAR

30t

5-ARm

74

ShimAnO uLtEGRA 6606, 105 5703/5603, tiAGRA 4503

BCR-17S

tRipLEGEAR

39t

5-ARm

130

ShimAnO uLtEGRA 6703, tiAGRA 4603

BCR-18S

tRipLEGEAR

30t

5-ARm

92

ShimAnO uLtEGRA 6703, tiAGRA 4603

BCR-21C

ROAdGEAR

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

5-ARm

135

CAmpAGnOLO 9/10-SpEEd

BCR-22C

ROAdGEAR

53t, 52t, 42t, 39t

5-ARm

135

CAmpAGnOLO 10/11-SpEEd mpS SYStEm

13-14-15-17-19-21-23-25-27-30

•

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25

•

•

BCR-23C

ROAdGEAR

53t, 52t, 42t, 39t

5-ARm

135

CAmpAGnOLO 11-SpEEd XpSS SYStEm

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

•

•

BCR-26S

ELEVEnGEAR

53t, 52t, 50t, 48t, 46t

4-ARm

110

ShimAnO duRA ACE 9000, uLtEGRA 6800, 105 5800

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23

•

•

BCR-27S

ELEVEnGEAR

42t, 39t, 36t, 34t

4-ARm

110

ShimAnO duRA ACE 9000, uLtEGRA 6800, 105 5800

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25

•

•

BCR-31

COmpACtGEAR

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

5-ARm

110

ShimAnO tOt 2009 i SRAm 9/10-SpEEd

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27

•

•

BCR-32C

COmpACtGEAR

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

5-ARm

110

CAmpAGnOLO 9/10-SpEEd COmpACt

13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25

•

BCR-33C

COmpACtGEAR

53t, 52t, 50t, 42t, 39t, 34t

5-ARm

110

CAmpAGnOLO 10/11-SpEEd mpS SYStEm COmpACt

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27

•

•

BCR-34C

COmpACtGEAR

53t, 52t, 50t, 42t, 39t, 34t

5-ARm

110

CAmpAGnOLO 11-SpEEd XpSS SYStEm COmpACt

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27

•

•

BCR-36S

COmpACtGEAR

42t, 39t, 38t, 36t, 34t

5-ARm

110

ShimAnO duRA ACE 7950, uLtEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, tiAGRA 4650/4550

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

•

BCR-37S

COmpACtGEAR

52t, 50t, 46t

5-ARm

110

ShimAnO duRA ACE 7950, uLtEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, tiAGRA 4650/4550

15 4 P l atS : Mtb

roToNDa I MTbGear
•
•
•
•

“mecanitzat CnC alumini 7075 t6.
permet canviar els pins en els anells exteriors de més ràpid.
(Excepte BCR-01/02/04/05/06)
Extremadament durador.
disponible en gairebé totes les mides i engranatges.

c a rg olS de P l at i ProtectorS contr a c aiguda de c adena 1 55

COdi BBB

mOdEL

dESEnVOLupAmEnt BRAÇOS

BCd

COmpAtiBiLitAt

BCR-01

RoundAbout 5

46t, 44t, 42t

5-arm

94

Shimano / SRAm

BCR-02

RoundAbout 5

32t

5-arm

94

Shimano / SRAm

BCR-04

RoundAbout 4

46t, 44t, 42t

4-arm

104

Shimano / SRAm

BCR-05

RoundAbout 4

36t, 34t, 32t

4-arm

104

Shimano / SRAm

BCR-06

RoundAbout 4

26t, 24t, 22t

4-arm

64

Shimano / SRAm

BCR-07

RoundAbout 4

44t, 42t

4-arm

104

Shimano / SRAm

BCR-08

RoundAbout 4

34t, 32t

4-arm

104

Shimano / SRAm

shimstar bcR-61

shimstar bcR-62

shimstar bcR-63

fourstars bcR-59s

BCR-41X

mtBGear

42t, 40t, 38t

4-arm

120

SRAm 2x10

•

•

•

BCR-42X

mtBGear

28t, 26t, 24t

4-arm

80

SRAm 2x10

BCR-43X

mtBGear

38t, 40t

4-arm

104

SRAm 2x10

•
•
•

BCR-45S

mtBGear

42t, 40t, 38t

4-arm

104

Shimano FC-m785 2x10

BCR-46S

mtBGear

28t, 26t, 24t

4-arm

64

Shimano FC-m785 2x10

•
•

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 4 embellidors de cargols
personalitzats per mantenir l’estètica
original del seu joc de bieles.
Les tapes de plàstic es munten
fàcilment en els cargols.
Compatible amb BCR-27S i BCR-59,
combinats amb un ultegra 6800 i dura
Ace 9000 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).

torXstars bcR-55s

torXstars bcR-53c

torXstars bcR-54c

torXstars bcR-56c

•
•

•

•
•

•
•

•

Cargols de plat torx.
Compatible amb plats Shimano dura Ace
7900, ultegra 6700, ultegra SL 6601-G i
105 5600 10v.
En alumini ultralleuger 7075 t6.

•
•

roundabout 5
bcR-01
bcR-02

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 cargols de plat especialment
dissenyat per ser compatible amb 9
i 10 velocitats per bieles compact de
Campagnolo.
4 cargols torx , 1 específic per al
muntatge amb la biela.
En alumini ultralleuger 7075 t6.

•

Cargols de plat torx.
Compatible amb plats
Campagnolo 10 i 11v.
En alumini ultralleuger 7075 t6.

•

Cargols de plat torx.
Compatible amb plats
Campagnolo 11v. 2011.
En alumini ultralleuger 7075 t6.

roundabout 4
bcR-04
bcR-05
bcR-06
bcR-07
bcR-08

torXstars bcR-57x

torXstars bcR-58s

heXstars bcR-51

triplestars bcR-52

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Cargols de plat torx.
Compatible amb plats Sram X sèries.
En alumini ultralleuger 7075 t6.

Cargols de plat torx.
Compatible amb plats Shimano FC-m785.
En alumini ultralleuger 7075 t6.

•
•

En alumini ultralleuger 7075 t6.
Cap allen en rosca i cargol per a una fàcil
installació.
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.

chainwatch bcR-80A
•
•
•
•
•

mtbGear
bcR-45s
bcR-46s

mtbGear
bcR-41x
bcR-42x
bcR-43x

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.

CARACtERíStiquES

1 56 ro d e teS de c anvi

c adeneS 1 5 7

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.

aluboys bdp-22

aluboys bdp-21

•
•
•
•

•
•
•
•

Rodetes d’alumini d’alta qualitat amb rodaments ceràmics.
Súper rígides per a un canvi ràpid.
Rodaments ceràmics d’alta qualitat.Gir súper suau i durador.
11t. amb Shimano 9, 10 i 11v. i Campagnolo 11v.

Rodetes d’alumini d’alta qualitat.
Súper rígides per a un canvi ràpid.
Rodaments d’alta qualitat.
11t. amb Shimano 9, 10 i 11v. i Campagnolo 11v.

rollerboys bdp-11

rollerboys bdp-12

•
•

•
•

•
•
•

model RollerBoys equipades amb rodaments ceràmics.
10t. Shimano 7v. i 8v.; Campagnolo 8, 9 i 10v; SRAm 9.0(’97/’98), 9.0SL(’98),
7.0(’97/’98) i 5.0(’98/’99).
Gir suau i gran durabilitat.
Lubricar amb oli específic per a rodaments ceràmics per a un plus de suavitat.
Set complet d’adaptadors per a la majoria dels sistemes de canvi.

•
•
•

rollerboys bdp-01

rollerboys bdp-02

•

•

•

•
•

•

10t. Compatible amb Shimano 7 i 8v. compatible
amb; Campagnolo 8, 9 i 10v.; SRAm 9.0(‘97/’98),
9.0SL(’98), 7.0(‘97/’98) i 5.0(‘98/’99).
Set complet d’adaptadors per a la majoria dels
sistemes de canvi.

smartlink bch-01s

smartlink ii bch-08

smartlink ii bch-09

•

•

•

•

Baula de tancament compatible amb
cadenes BBB single speed/cadenes per
bujes de canvi intern d’1-7v.

Baula de tancament compatible
amb cadenes BBB single speed.

Baula de tancament compatible amb
cadenes BBB 8v.

Baula de tancament compatible
amb cadenes BBB 9v.

smartlink ii bch-10

smartlink bch-11s

sinGleline bch-010

sinGleline bch-011

•

•

•

•

Baula de tancament compatible amb
cadenes BBB 10v.

Baula de tancament compatible amb
cadenes BBB 11v.

•
•

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.

powerline bch-80

powerline bch-81

powerline bch-82

powerline bch-90

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

8v. Compatible.
qualitat: gris.
pes: 320 grams.

8v. Compatible.
qualitat: gris/nickel.
pes: 320 grams.

8v. Compatible.
qualitat: nickel.
pes: 320 grams.

9v. Compatible.
qualitat: gris.
pes: 292 grams.

model RollerBoys equipades amb rodaments ceràmics.
11t. Compatible amb Shimano 9, 10 i 11v. compatible amb / mega Range 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 bdp-05
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 auto lubricant.

sprinGlink bch-01

•

11t. Compatible amb Shimano 9, 10 i 11v. compatible amb /
mega Range, SRAm X9/X7/X0 (‘11) i Campagnolo 11v.
Set complet d’adaptadors per a la majoria dels sistemes
de canvi.

powerline bch-91

powerline bch-92

powerline bch-101

powerline bch-102

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

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.

powerline
bch-112

powerline
bch-112l

•
•
•

•
•
•
•
•

11v. compatibles.
qualitat: níquel.
pes: 265 grams.

11v. Compatible.
Sistema auto-lubricació.
Baules buides.
qualitat: nickel.
pes: 257 grams.
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AMplE

TIPUS

46MM

46MM

42MM

41MM

37MM

1,37"
X
24T

68 – 73MM

86,5MM

68 – 73MM

86,5 – 89,5 – 92MM

90 – 95MM

86 – 73MM

PF30

COMPATIBLE AMB:

BIELES

RODAMENTS
MOLTES MIDES I LLARGA
DURADA, BBB LI PORTARÁ
PER LES RUTES MÉS
RÀPIDES.

iNTERiOR

CAIXA DE PEDALIER

All About

BB386 EVO

CARRETERA MTB

ShIMANO hollowtech II
FSA Mega Exo
RACE RACE X-Type
ROTOR 3D - Agilla

BBO–01
+
BBO–16

BBO–05
+
BBO–16

BBO–01

BBO–05

CARRETERA
BBO–01
+
BBO–17

BB30

BB86 — 89,5 — 92

CARRETERA MTB
BBO–11
+
BBO–16

BBO–15
+
BBO–16

BBO–11

BBO–15

CARRETERA MTB
BBO–21

BBO–25

BB90 — 95
CARRETERA | MTB
BBO–26

ThREADED
CARRETERA MTB
BBO–31

BBO–35

Cargol Ø = 24mm

FSA BB30
SRAM BB30
Cargol Ø = 30mm

L'any passat vam presentar eixos de pedalier.
Recolzats amb el nostre ampli coneixement i
experiència de fer eixos duradors, va ser un èxit
instantani. Els ciclistes estimem la disponibilitat de
moltes mides i d'estàndards. Per mantenir aquesta
fórmula de; gran producte a un preu raonable amb
alta disponibilitat per a més ciclistes, estem afegint
més productes a la nostra oferta de eixos de pedalier
i de direccons.
En les nostres direccións semi-integrades,
integrades, i roscades que estem oferint la
possibilitat d'escollir entre rodaments de CrMo i
rodaments d'acer inoxidable. Els de CrMo tenen un
preu assequible, mentre que l'acer inoxidable és més
durador.

BBO–01

FSA BB386 EVO
Cargol Ø = 30mm

bottompress bbo-01

bottompress bbo-05

•
•
•
•

•
•
•
•

Eix de pedalier per a carretera PF30.
Rodaments d’acer inoxidable inclosos BB30.
Diàmetre de caixa: 46mm.
Vàlid per a longitud d’eix de 68mm.

Eix de pedalier per MTB PF30.
Rodaments d’acer inoxidable BB30 inclosos.
Diàmetre de caixa: 46mm.
Vàlid per a longitud de caixa de 68/73mm.

Oferim una selecció de 4 mides d'eixos de les
versions quadrades (JIS estàndard) i hem afegit un
pedaler ISIS-drive amb rosca. Per completar la nostra
oferta de eixos de pedalier, estem introduint la
nostra nova caixa d'eines BracketKit que conté totes
les eines necessàries per a muntar o desmuntar el
BB30, PF30, PF86-92 i BB90-95 suports inferiors.

bottompress bbo-21

bottompress bbo-25

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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 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 89.5mm o 92mm.

bottomthread bbo-31

bottomthread bbo-35

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

CARACTERíSTIqUES

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

Rodaments acer
inox

Direcció de 1

Direcció d’1 1/8

36°

45°

bottomlink bbo-61
•
•
•
•
•
•
•

Rodaments CrMo

Diàmetre de
rodament

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.

Diàmetre:

Angles de
rodament

Realitzada de:

Aranya inclosa

tapered bhp-45
•
•
•
•

tapered bhp-455
tapered bhp-456

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.

•
•
•
•
•

bottombear bbo-11

bottombear bbo-15

bottombear bbo-26

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Rodaments BB30 per Press Fit en acer cromat per a
carretera.
Diàmetre interior de 30mm., i exterior de 41.96mm.
Volanderes i circlips inclosos.
Guardapols d’ajust de nylon inclosos.
Vàlid per a longitud de caixa de 68mm.

Rodaments BB30 per Press Fit en acer cromnat per mtb.
Diàmetre interior de 30mm., i exterior de 41.96mm.
Volanderes i cobertes de rodaments inclosos.
Vàlid per a longitud de caixa de 68/73mm.

Rodaments Press fit BB90-95 en acer cromat.
Diàmetre interior de 24 mm i diàmetre exterior de 37 mm.
Separadors per adaptar-se a BB95 inclosos.
S’adapta a suports de 90/95 mm d’ample .

36°

45°

bottombear
bbo-41

bottombear
bbo-42

•

•

•

Rodaments Press Fit en acer inoxidable
compatibles amb bieles Campagnolo
Ultra-Torque.
Mesura: 37x25x6mm.

•

Rodaments Press Fit en acer inoxidable
compatibles amb bieles Campagnolo
anteriors a Ultra-Torque.
Mesura: 37x25x7mm.

inteGrated bhp-40
inteGrated bhp-42

tapered bhp-46
bottomadapt
bbo-16

bottomadapt
bbo-17

•

•
•

•
•

Direcció tapered integrada.
Tapa superior en alumini de 15mm.
Rodament obert per a una fàcil
instal · lació.
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.

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.

•

•
•
•

Direció Tapered integrada.
Tapa superior en alumini de 8mm.
Fàcil installació.

•
•
•
•
•

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.

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.

inteGrated bhp-41
•
•
•
•

Dir. Integrada.
Diàmetre: 1.1 / 8" - 41,0 mm.
Tapa superior en alumini de 15mm.
Rodament obert per a una fàcil instal · lació.

36°

36°

45°

45°
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semi-inteGrated bhp-50

semi-inteGrated bhp-51

•
•
•

•

Dir. semi-integrada rodaments de cartutx.
Mesura de tub de dir.: 41.4 mm.
Tapa superior en alumini de 20mm.

•
•

Dir. semi-integrada amb
rodaments segellats CrMo.
Mesura de tub de dir.: 44 mm.
Tapa superior en alumini de 8mm.

semi-inteGrated
tapered bhp-53

semi-inteGrated
tapered bhp-54

•
•
•
•

•
•
•
•

Direcció semi-integrada tapered.
Mesura de tub de dir.: 44 mm.
Diàmetre: 1,1 / 8-1,5 "- 41,0-51,8 mm.
Tapa superior en alumini de 15 mm.

TAPEREDSET bhp-95

TAPEREDSET bhp-96

TAPEREDSET bhp-97

•
•

•

•

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.

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.

Rodaments de recanvi per direccions integrades Tapered.

36°

45°

turnaround bhp-01

turnaround bhp-02

threadaround bhp-15

threadaround 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.
Rodaments segellats.
pedalier del quadre: ø 34.0 mm.
Pista de direcció: ø 29.8 mm.
Rosca de tancament: ø 25.4 mm.

stainlessset bhp-92

stainlessset bhp-93

Cromoset bhp-90

Cromoset bhp-91

•

•

•

•

Rodaments de recanvi per dir. integrades.

Rodaments de recanvi per dir. integrades.

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

•
36°

•

TRAnSSPAcE bhp-37

ULTRASPAcE bhp-35

LIGHTSPAcE bhp-36

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Espaiadors de direcció ultralleugers en composite.
Kit de 3 espaiadors: 2 x 5 mm 1x 10 mm.
Diàmetre: 1.1/8”.
Pes del set: 7 grams.
Colors: fum, blau, vermell, verd i rosa.

•
•
•

Espaiadors de direcció ultralleugers en carboni UD.
Disseny exclusiu que permet un 38% d'estalvi de pes
comparat amb espaiadors de carboni estàndard.
Diàmetre 1.1/8”.
Kit de 4 espaiadors: 5, 10, 15, 20 mm.
Pes del set: 15 grams.

•
•
•
•

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.

Rodaments de recanvi per dir.
integrades.
Compatible amb: BhP-40/42 i unes
altres de la mateixa mesura.

36°

45°

45°

ROUnDHEAD
bap-02

POWERHEAD
bap-03

EXTEnDER bhp-20
EXTEnDER bhp-21

TUBEEXTEnD
bhp-22

•

•

•

•
•

•
•

taperedset bhp-94

taperedset bhp-945

taperedset bhp-946

•
•

•
•

•
•

Rodaments de recanvi per dir. integrades Tapered.
Compatible amb: BhP-45 i unes altres de la mateixa
mesura.

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

36°

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

36°

45°

45°

Aranya de direcció amb cargol d'acer
inoxidable.
Mesura: tapa 1.1/8” amb aranya 1.1/8".
Colors: negra mat.

•
•
•
•
•

Aranya prolongadora de direcció amb
sistema que divideix les forces d'estreny.
Aranya prolongadora per a un ajust segur
i fàcil.
Longitud de 40 mm per un agarri extra.
Per a forquetes amb tub de direcció en
carboni i alumini d'1.1/8”.
Pes: 58 grams (tapa d'alumini), 56 grams
(tapa de carboni).
Colors: negre mat, blanca lluentor i
carboni brillo.

•
•
•

Adaptador que permet perllongar el tub
de direcció sense afectar al sistema de
direcció.
Compatible amb direccions roscades i
sense rosques.
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 28,6 mm.

bbb international Distributors
AustrAliA

FinlAnd

luxemBourg

sloveniA

AustriA

FrAnCe

mAltA

south AFriCA

Belgium

germAny

netherlAnds

south koreA

BrAzil

greeCe

new zeAlAnd

spAin

CAnAdA

hungAry

cambak PTy lTD
+61 (0)3 9586 1600
sales@bbbparts.com.au
www.bbbparts.com.au

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

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

maillon SAS
+33 55638 6300
info@maillon.fr
www.maillon.fr

bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

3A materiais Esportivos lTDA
+55 2127048945
contato@3adistribuidora.com.br
www.3adistribuidora.com.br

great Western bicycle company
+1 604 872 2446
gwbicycle@telus.net
www.gwbicycle.com

ColomBiA

industrias bicicletas milan SA
+57 76711707
purchase@bicicletasmilan.com
www.bicicletasmilan.com

CostA riCA

Sport import gmbH
+49 4405 9280 0
info@sportimport.de
www.sportimport.de

Zeus import Export S.A.
+30 2105238555
info@zeussa.gr
www.zeussa.gr

Pacific cycles Kft
+36 24 511 270
info@bbb.co.hu
www.bbb.co.hu

indonesiA

PT AcE Hardware
+62 215822222
ask_ace@acehardware.co.id
www.acehardware.co.id

irelAnd

Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

CzeCh repuBliC

Sondergaard & Sonner A/S
+45 86281022
sond-son@bikesond.dk
www.bikesond.dk

Riteway Products Japan
+81 359506002
rpj-info@riteway-jp.com
www.riteway-jp.com

lithuAniA

estoniA

SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

Editorial:

norwAy

Deler A/S
+47 64989950
post@deler.no
www.deler.no

pAnAmA

Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

polAnd

portugAl

SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

marleen Wholesalers ltd
+64 3348 4150
sales@marleen.co.nz

itAly

lAtviA

el sAlvAdor

bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

Harfa-Harryson
+4871 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl

JApAn

denmArk

Elite cycles
+35 621667150
bonelloe@maltanet.net
www.elitecycles.org

J.H.i. ltd
+353 18569676
JHi@indigo.ie

charlie Srl
+39 0444550655
info@charlie-srl.it
www.charlie-srl.it

Jmc Trading s.r.o.
+420 583431293
info@jmctrading.cz
www.jmctrading.cz

bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

bike center
+351 219610621
bikecenter@net.novis.pt

romAniA

Sc Sprint bike Sport SRl
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
www.sprint-bike.ro

russiA

Kant Sport club
+7 495 6041021
i.ushakov@kant.ru
www.kant.ru / www.bbbparts.ru

slovAkiA

SK Profi bike s.r.o.
+421 48415 1001
info@skprofibike.sk
www.bbbcycling.sk
www.skprofibike.sk

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
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Fotografia:

Freestyle d.o.o.
+386 12362370
ljubljana@freestyle.si
www.freestyle.si

Performance brands
+27 217879380
info@performancebrands.co.za
www.performancebrands.co.za

Very good leisure co, ltd.
+82 3146 03652
wghong@cellosports.com
www.cellosports.com/main/main.html

K. moToRDEAlER S.l.
+34 918500966
bbb@motordealer.com
info@motordealer.com
www.motordealer.com

sweden

Jofrab Ab
+46 140385030
info@jofrab.se
www.garage24.se

switzerlAnd
AmSlER & co. Ag
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch

tAiwAn

AcmE Sports co
+886 422618768
acme@mail.ehosting.com.tw
www.acme-sports.com.tw

thAilAnd

Amorn Electronic center Spare Part co.,ltd
+66 24821320-5
sanguansak@amorngroup.com
www.amornbicycle.com
www.facebook.com/amornbicycleshowroom

ukrAine

Velostreet
+380674657716
bbbparts@gmail.com
www.bbbcycling.org.ua

united kingdom
Windwave
+44 2392 52 1912
sales@windwave.co.uk
www.windwave.co.uk

BBB cYcLiNG
P.O. Box 1297
2302 BG leiden
the Netherlands
t: +31 71 - 5791580
f: +31 71 - 5323201
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com
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