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Dat is wat telt.
Alles wat in 2023 van belang zal zijn rondom de fiets,
zal je hier vinden in onze nieuwe catalogus. Of het nu
een E-bike of Bio-fiets, een MTB, Gravel of Trekking
fiets is. Voor jou als stadsfietser of do it yourself prof,
met CONTEC bieden wij je het meest uitgebreide assortiment van fietsonderdelen aan uit één hand.
Voor ons is de eenheid van design, functie, ergonomie
en integratie van belang. En net deze filosofie wordt
samengevoegd in onze nieuwe merge handvatten
met het compleet nieuwe G-Link-systeem. Door het
G-Link systeem kan jij accessoires aan je cockpit toevoegen, die functioneel, ergonomisch en optisch perfect geïntegreerd zijn.
Geïntegreerd, functioneel superieur en geschikt voor
het G-Link systeem is ons nieuwe E-bike grootlicht.
Met meer dan 200 lux en een draadloze stuurafstandsbediening wordt de nacht tot een dag.
Met onze nieuwe DLUX Micro Power lampen kom je
zelfs met mobiel licht niet zonder stroom te zitten.
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Met maximaal 30 uur brandtijd kom je veilig door de
langste nacht.
Je bereikt je plaats van bestemming comfortabel met
ons nieuwe parallellogram
zadelpen Nara Air Link+, die de unieke comfortvoordelen door lucht- en stalen vering weet te combineren.
Onze talrijke verdere innovaties hebben wij voor jou
opnieuw met een nieuw logo voorzien, zodat je snel
en gemakkelijk het overzicht kunt houden.
Helaas wordt onze wereld op dit moment gekenmerkt door veel onzekerheden, die ook invloed hebben op ons en onze CONTEC onderdelen. Daarom
kunnen wij niet garanderen, dat de getoonde prijzen
in de catalogus permanent geldig zijn.
Neem hier nota van, alsjeblieft en heb begrip voor
eventuele prijswijzigingen.
En nu veel plezier met ons assortiment voor 2023!

5

I N H O U DS O P G AV E

Onze drie
Segmenten
Maak je fiets beter. Met onze componenten heb
je het in de hand. In ons uitgebreide werkplaats- en
onderdelenassortiment vindt je alles wat het monteurshart van een doe-het-zelver begeert om je eigen
fiets in orde te brengen. Of het nu onze Rock Steady
montagestandaard is of de trapassleutel uit ons
“Tools for Professionals” assortiment - met onze gereedschappen en onderdelen kun je de belangrijkste
onderhoudswerkzaamheden aan je fiets zelf doen.
Je fiets, je avontuur. Met onze onderdelen ben je
perfect uitgerust om je doel te bereiken. Waar je ook
bent, op de weg, in de bergen of op een trekkingfietstocht - de componenten en accessoires uit ons assortiment geven je de upgrade in prestaties en comfort
die je nodig hebt. Jij bent perfect uitgerust voor je
volgende overnachting met onze Mile Grinder Bike
Packing Bags. Op de E-bike rijdt je gemakkelijker en
comfortabeler met onze “Dropper” verende zadelpen
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In een oogopslag
Nara Dropair DLX. Nog meer veiligheid en een stijvere
cockpit krijg je op je E-MTB met onze 35 mm stuur/
stuurpen combinaties - zodat je ontspannen uitkijkt
naar het volgende downhill parcours.
Rij in je eigen stijl. Ontdek individuele accessoires
voor je eigen look. In ons assortiment onderdelen en
accessoires vind je alles wat je nodig hebt, om je fiets
af te stemmen op je persoonlijke stijl. Wij hebben voor
jou de onderdelen om je fiets onmiskenbaar de jouwe
te maken. Met op elkaar afgestemde kleuren van de
componenten uit ons Kyandi-assortiment, of met
de bruine leren componenten uit de Classic-collectie
of bijvoorbeeld de chique en praktische tassen uit
onze VIA- serie.

Thema		
Achterruitkijkspiegel
Bagage		
Balhoofdstellen
Banden bescherming /
Plakmateriaal
Bidons		
Bracketset		
Computer		
E-bike hoezen
Fietsbellen		
Gereedschappen
Handvatten
Helmen		
Kettingen		
Kettingbladen

Pagina
118-121
222-243
122-129
284-285
98-105
182-187
116-117
170-173
106-115
304-321
76-97
322-329
190-201
188-189

Thema		
Kleding
Onderhoudsmiddelen
Pedalen		
Pompen		
Remmen		
Schakeltoebehoren
Sloten		
Spatborden
Standaards 		
Stuurpennen / sturen
Tubeless		
Verlichting		
Wielen		
Zadels		
Zadelpennen

Pagina
330-349
290-297
202-221
174-181
52-75
260-265
266-279
254-259
244-253
30-51
298-303
8-29
280-289
130-149
150-169
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VERLICHTING

Dagrijlicht functie: verlichting die overdag zorgt voor
een betere zichtbaarheid
in het wegverkeer; werkt
via sensor in de lamp of via
een aparte schakelaar.

Bij een dynamoverlichting
zorgt de standlichtfunctie
voor goede zichtbaarheid
bij elke stop.

Zien en gezien worden –
dankzij de nieuwste
LED-technologie

Verlichtingssterkte op
het verlichte vlak met een
afstand van 10 meter. Hoe
hoger de waarde, hoe helderder het licht.

Lampen met batterij-/accuvoeding hebben hun eigen
energiebron in de vorm van
vervangbare batterijen of
vast geïnstalleerde accu’s,
oplaadbare batterijen.

Helder, helderder, CONTEC – onze DLUX koplampen
zettennieuwe normen voor fietsverlichting.
Voor dit jaar bieden wij twee echte hoogtepunten
aan, uiteraard ontwikkeld en gemaakt in Duitsland!
Met de DLUX 120 E-XTENT brengen wij ons eerste
StVZO-conform (Duits Reglement Verkeersvergunningen) E-bike grootlicht met een lichtsterkte tot 200 lux.
Naast de heldere verlichting is de draadloze afstandsbediening voor op het stuur het bijzondere argument.

De licht-donker sensor
herkent automatisch wanneer licht nodig is en
schakelt automatisch in
en uit.

Gemakkelijk te installeren, eenvoudig te bedienen,
gewoon helder.
Daarnaast brengen wij een complete serie van
mobiele fietsverlichting gebaseerd op onze DLUX
koplampen. Met het topmodel DLUX Micro Power
120 krijg je tot 120 lux helderheid, evenals een
accu die je niet alleen veilig door de nacht loodst met
zijn hoge prestatie, maar zelfs ook nog je smartphone
kan opladen.

Schakelaar om je licht in en
uit te schakelen.

Een sensor registreert het
remproces en laat je achterlicht fel schijnen.
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Alleen lampen die compatibel zijn met de systeemspanning van je E-bike
kunnen ermee worden
bediend.

Geschikt voor je E-bike,
passend voor de respectievelijke Spanning.

Grootlicht voor extra meer
veiligheid. Bedienbaar
via radiogestuurde schakelaar.

Oplaadbaar via USB.
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Ve r l i c h t i n g E - B i k e K o p l a m p e n

E - B i k e K o p l a m p e n Ve r l i c h t i n g

Helderheid in
een nieuwe
classificatie

E-Bike
verlichting
De verlichtings-upgrade voor je E-Bike komt van het
merk CONTEC. Met onze DLux E-Bike verlichting krijgt
je E-Bike een verlichting die nieuwe maatstaven zet en
in Duitsland is ontwikkeld en geproduceerd. De
nieuwe DLUX 120 E-XTENT volgt op de voet van deze
traditie - ons grootlicht biedt 200 lux en 1850 lumen
van unieke helderheid. Naast de heldere verlichting is
het speciale hoogtepunt de draadloze radiografische
afstandsbediening voor het stuur, welke ook geschikt
is voor de CONTEC G-Link.

DLUX 120 E-X TENT
· Dimlicht 120 lux / 350 lumen
· Grootlicht 200 lux / 1850 lumen
· OSRAM LED
· Incl. radiogestuurde schakelaar voor grootlicht
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-12 V
· Incl. kunststof universele strop
· Aluminium behuizing
· Met afneembare reflector
· Incl. Contec G-Link systeem en standaard stuurklem
0.710.970/5 zwart

Voor E-Bikes bieden wij in ons verlichtingsprogramma
verlichting aan op verschillende helderheidsniveaus
en in diverse designs. Daardoor heb je een brede
keuze om het juiste te vinden, wat het best geschikt is
voor jouw en je fiets. Dankzij moderne elektronica zijn
de meeste van onze E-bike lampen geschikt voor E-bikes met verschillende merken en uitvoeringen van
aandrijfsystemen.

019595

DLUX 120 E+

DLUX 80 E+

DLUX 50 E+

RETRO CLASSIC E+

· 120 lux OSRAM LED / 262 lumen
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-12 V
· Incl. universele kunststof houder
· Aluminium behuizing
· Met afneembare reflector

· 80 lux Osram LED / 170 lumen
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-12 V
· Incl. universele kunststof houder
· Aluminium behuizing
· Met afneembare reflector

· 50 lux Osram LED / 112 lumen
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-12 V
· Incl. universele kunststof houder
· Aluminium behuizing
· Met afneembare reflector

· 20 lux LED
· Voor aansluiting op het gelijkstroomsysteem van E-bikes met 6-48 V
· Incl. RVS houder
· Verchroomde behuizing
· Met afneembare reflector

0.710.934/1 zonder verpakking

008495

0.710.932/5 zonder verpakking

004495

0.710.927/5 zonder verpakking

003495

0.710.935/8 presentatieverpakking

008495

0.710.933/3 presentatieverpakking

004495

0.710.928/3 presentatieverpakking

003495
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0.710.827/7 zilver

002495
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E - B i k e Ac h t e r l i c h t e n Ve r l i c h t i n g

LUNA 120 E+

TL-335 E-STOP

· 120 lux LED (4,5 watt)
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-48 V
· Incl. kunststof houder
· Aluminium behuizing
· Met afneembare reflector
· Met lichtgevende CONTEC logo

· LED achterlicht met 2 rode Osram LED's
· Met remlichtfunctie
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-12 V
· Kunststof behuizing
· Met geïntegreerde grote reflector

0.710.334/4 zwart

005995

0.711.930/8 80 mm, zonder verpakking

002495

0.711.931/6 80 mm, presentatieverpakking

002495

0.711.928/2 50 mm, zonder verpakking

002495

0.711.929/0 50 mm, presentatieverpakking

002495

TL-335 E
· LED achterlicht met 2 rode Osram LED's
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-12 V
· Kunststof behuizing
· Met geïntegreerde grote reflector

LUNA 80 E+
· 80 lux LED (3,0 Watt)
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-48 V
· Incl. kunststof houder
· Kunststof behuizing
· Met afneembare reflector
· Met lichtgevende CONTEC logo
0.710.317/9 zwart

003995

0.711.926/6 80 mm, zonder verpakking

001195

0.711.927/4 80 mm, presentatieverpakking

001195

0.711.924/1 50 mm, zonder verpakking

001195

0.711.925/8 50 mm, presentatieverpakking

001195

TL-328 E+
· LED achterlicht met 2 rode LED's
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-48 V
· Bagagedrager montage (50/80 mm)
· Hoogwaardige kunststof behuizing met geïntegreerde grote reflector

LUNA 40 E+

0.711.808/6 schroefafstand 50/80 mm

· 40 lux LED (1,8 watt)
· Voor aansluiting op een E-bike accu met 6-48 V
· Incl. kunststof houder
· Kunststof behuizing
· Met afneembare reflector
· Met lichtgevende CONTEC logo
0.710.313/8 zwart

002995

001395

BOSCH:
6 V en 12 V omschakelbaar		Generatie 2 vanaf MY2014 / Active Line t/m MY2017 / Performance Line/CX t/m MY2018
12 V 			Generatie 3, Generatie 4 vanaf MY2018/19
SHIMANO:
6 V			DU-E8000
12 V			DU-E5000, E6100, E7000

Ve r l i c h t i n g E - B i k e Ac h t e r l i c h t e n

TRANZX :
6 V			alle systemen
NEW

TL-348 E-STOP
· Incl. COB-LED technologie
· Met remlichtfunctie
· Voor aansluiting op het gelijkstroomsysteem van E-bikes met 6-40 V
· Bagagedrager montage (50 mm)
· Kunststof behuizing
· Met geïntegreerde grote reflector
0.711.812/8 schroefafstand 50 mm
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PANASONIC :
6 V			alle systemen
YAMAHA :
6 V			vanaf MY2017

Systeemspanningen

003995
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K o p l a m p e n d y n a m o vo e d i n g Ve r l i c h t i n g

DLUX 80 N++

LUNA 80

· 80 lux OSRAM LED / 170 lumen
· Voor naafdynamo
· Met standlicht
· Met inschakelautomaat door licht-donker sensor
· Aluminium behuizing
· Met afneembare reflector

· 80 lux LED
· Incl. kunststof houder
· Kunststof behuizing
· Met afneembare reflector
· Met lichtgevende CONTEC logo
· Zwart

0.710.930/9 zonder verpakking

004495

0.710.931/7 presentatieverpakking

004495

0.710.315/3 Luna N+, met schakelaar voor naafdynamo, met
standlicht functie

004495

0.710.316/1 Luna N++, met schakelaar voor naafdynamo, met
standlicht functie, met inschakelautomaat door
licht-donker-sensor

004995

DLUX 50 N++
· 50 lux OSRAM LED / 112 lumen
· Voor naafdynamo
· Met standlicht
· Met inschakelautomaat door licht-donker sensor
· Kunststof behuizing
· Met afneembare reflector

LUNA 40

0.710.925/9 zonder verpakking

003495

0.710.926/7 presentatieverpakking

003495

· 40 lux LED
· Incl. kunststof houder
· Kunststof behuizing
· Met afneembare reflector
· Met lichtgevende CONTEC logo
· Zwart
0.710.311/2 Luna N+, met schakelaar voor naafdynamo, met
standlicht functie

002595

0.710.312/0 Luna N++, met schakelaar voor naafdynamo, met
standlicht functie, met inschakelautomaat door
licht-donker-sensor

002995

DLUX 30 N++
· 30 lux OSRAM LED / 75 lumen
· Voor naafdynamo
· Met standlicht
· Met inschakelautomaat door licht-donker sensor
· Kunststof behuizing
· Met afneembare reflector

HL-2000 B

0.710.920/0 zonder verpakking

001795

0.710.921/8 presentatieverpakking

001795

· 40 lux en 15 lux LED
· Geïntegreerde Lithium-Ionen accu
· Zonder gereedschap afneembaar, oplaadbaar per USB
· Incl. RVS houder en USB laadkabel
· Met geïntegreerde reflector
0.710.814/5 zwart

004495

RETRO CLASSIC
· 20 lux LED
· Incl. kabel en RVS houder
· Met geïntegreerde reflector
· Zilver
0.710.820/2 Retro Classic N, met schakelaar voor naafdynamo

002495

0.710.821/0 Retro Classic N+, met schakelaar voor naafdynamo, 002595
met standlicht functie

14
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Ve r l i c h t i n g

TL-135
· LED achterlicht met 2 rode Osram LED's
· Dynamovoeding
· Met standlicht functie
· Met geïntegreerde grote reflector
0.711.922/5 schroefafstand 80 mm, zonder verpakking

001095

0.711.923/3 schroefafstand 80 mm, presentatieverpakking

001095

0.711.920/9 schroefafstand 50 mm, zonder verpakking

001095

0.711.921/7 schroefafstand 50 mm, presentatieverpakking

001095

TL-128
· LED achterlicht met 2 felle LED's
· Dynamovoeding
· Bagagedrager montage (50/80 mm)
· Met standlicht functie
· Met geïntegreerde grote reflector
0.711.804/5 schroefafstand 50/80 mm

001395

TL-116
· LED achterlicht met 1 rode LED
· Dynamovoeding
· Spatbord montage
· Met geïntegreerde reflector
0.711.800/3 met standlicht functie

001095

TL-117
· LED achterlicht met 1 rode LED
· Dynamovoeding
· Spatbord montage
· Met geïntegreerde reflector
0.711.801/1 met standlicht functie

16
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Ve r l i c h t i n g Ve r l i c h t i n g - S e t s

Ve r l i c h t i n g - S e t s Ve r l i c h t i n g

Mobiele
lichtgever
NEW

DLUX MICRO POWER 120
· LED koplamp met 120 LUX / 290 lumen en vier
helderheidsniveaus
· LED achterlicht met 8 lumen
· Koplamp looptijd tot max. 30 uur
· Achterlicht looptijd tot max. 10 uur
· Met afneembare 5000 mAh lithium-ion accu
· Incl. powerbank-functie van accu
· Oplaadbaar via USB-aansluiting

0.710.525/7 zwart mat

012995

NEW

NEW

DLUX MICRO POWER 80

DLUX MICRO 40

24SEVENSTOP

LS-247 SLIM

· LED koplamp met 80 LUX / 200 lumen en vier helderheidsniveaus
· LED achterlicht met 8 lumen
· Koplamp looptijd tot max. 20 uur
· Achterlicht looptijd tot max. 10 uur
· Met afneembare 3500 mAh lithium-ion accu
· Incl. powerbank-functie van accu
· Oplaadbaar via USB-aansluiting

· LED koplamp met 40 LUX / 120 lumen en twee helderheidsniveaus
· LED achterlicht met 8 lumen
· Koplamp looptijd tot max. 12 uur
· Achterlicht looptijd tot max. 10 uur
· Met geïntegreerde 2000 mAh lithium-ion accu
· Oplaadbaar via USB-aansluiting

· LED koplamp met 1 witte LED (70 lux) en sensor
· LED achterlicht met 1 rode LED en remlichtfunctie
· Met geïntegreerde Lithium-Ion accu's
· Oplaadbaar via USB-aansluiting

· LED koplamp met 1 witte LED (30 lux)
· LED achterlicht met 1 rode LED
· Incl. 5 AAA potloodcellen

0.710.524/0 zwart mat
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008995

0.710.523/2 zwart mat

0.710.376/5 zwart / grijs

005995

0.710.335/1 zwart

002495

004995
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Ve r l i c h t i n g B a t t e r i j K o p l a m p e n

NEW

B a t t e r i j Ac h t e r l i c h t e n Ve r l i c h t i n g

DLUX MICRO POWER 120

NEW

· LED koplamp met 120 LUX / 290 lumen en vier helderheidsniveaus
· Koplamp looptijd tot max. 30 uur
· Met afneembare 5000 mAh lithium-ion accu
· Incl. powerbank-functie van accu
· Oplaadbaar via USB-aansluiting
0.710.522/4 zwart mat

NEW

NEW

0.711.007/5 zwart mat

NEW

· LED koplamp met 80 lux / 200 lumen en vier helderheidsniveaus
· Koplamp looptijd tot max. 20 uur
· Met geïntegreerde 3500 mAh lithium-ion accu
· Incl. powerbank-functie van accu
· Oplaadbaar via USB-aansluiting
0.710.521/6 zwart mat

· LED achterlicht met 8 lumen
· Met Stop-Tec functie
· Geïntegreerde lithium-ion accu
· Looptijd van max. 10 uur
· Oplaadbaar via USB-aansluiting
· Incl. houder en oplaadkabel

009995

DLUX MICRO POWER 80

DLUX MICRO XS STOP

003495

DLUX MICRO XS
· LED achterlicht met 8 lumen
· Geïntegreerde lithium-ion accu
· Looptijd van max. 10 uur
· Oplaadbaar via USB-aansluiting
· Incl. houder en oplaadkabel

006995

0.711.006/7 zwart mat

002495

DLUX MICRO 40
· LED koplamp met 40 LUX / 120 lumen en vier helderheidsniveaus
· Koplamp looptijd tot max. 12 uur
· Met afneembare 2000 mAh lithium-ion accu
· Incl. powerbank-functie van accu
· Oplaadbaar via USB-aansluiting
0.710.520/8 zwart mat

003995

HL-247 SLIM
· LED koplamp met 1 witte LED (30 lux)
· Incl. 3x AAA potloodcellen
0.710.336/9 zwart

20

001495
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Beleuchtung Batterij Achterlichten

NEW

Ac c u / b a t t e r i j Ve r l i c h t i n g

TL-128 B

NEW

· LED achterlicht met 2 felle LED's
· schroefafstand flexibel instelbaar zonder gereedschap
· incl. 2x AAA potloodcellen en batterijindicator
0.711.811/0 schroefafstand 50/80 mm

· Reserve accu voor DLUX micro koplamp
· Inkl. powerbank-functie
· Oplaadbaar via USB-poort
· Incl. houder voor stuurmontage
001195

TL-128 USB

NEW

· LED achterlicht met 2 felle LED's
· Geïntegreerde lithium-ionen accu (looptijd tot 6 uur)
· Bagagedrager montage (50/80 mm)
· Met geïntegreerde grote reflector
· Incl. laadkabel
0.711.805/2 Gepäckträgerbefestigung 50 / 80 mm

DLUX MICRO POWER

0.710.526/5 3500 mAh

005995

0.710.527/3 5000 mAh

006995

DLUX MICRO POWER
· LED koplamp
· Compatibel met accu's "DLUX micro power"
· Zwart mat

002595

0.710.528/1 80 lux / 200 lumen

002495

0.710.529/9 120 lux / 290 lumen

003495

TL-247 SLIM

BETTER.EE AA

· LED achterlicht
· Kunststof behuizing
· Incl. 2x AAA potloodcellen

· Tot 500 laadcyclie
· Capaciteit: 5 V / 110 mA
· Nominale spanning: 1,2 V
· Laadtijd ca. 8,5 uur
· Incl. oplaadkabel
· Set à 2 stuks

0.311.393/3 zwart

000995

0.315.037/2 AA, 1000 mAh

TL-104

BETTER.EE AAA

· LED achterlicht met 3 rode SMD LED
· Lithium accu - brandtijd tot 3,5 uur
· Oplaadbaar via USB-aansluiting, incl. kabel
· Bevestigingsmateriaal voor montage zonder gereedschap (bijv. op
zadelpen/fietshelm)
· Gewicht: 16,2 g

· Tot 500 laadcyclie
· Capaciteit: 5 V / 80 mA
· Nominale spanning: 1,2 V
· Laadtijd ca. 5,5 uur
· Incl. oplaadkabel
· Set à 2 stuks

0.311.990/6 zwart

22

002595

0.315.038/0 AAA, 450 mAh

001095

001095
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Ve r l i c h t i n g S e t s

K o p l a m p e n Ve r l i c h t i n g

LS-002

HL-004

· LED verlichtingsset
· Incl. 2x CR2032

· LED koplamp
· 3 witte LED's
· Incl. 3x AAA batterijen en houder

0.710.363/3 koplamp: wit, achterlicht: zwart

000995

0.710.356/7 zwart

001095

0.710.357/5 chroom

001095

LS-003
· LED verlichtingsset
· Incl. lithium-ionen accu's en oplaadkabel
· Oplaadbaar via USB

HL-004+
0.710.364/1 wit

002595

· LED koplamp
· 3 witte LED's
· Incl. 4x AAA batterijen en RVS houder

0.710.358/3 chroom

001295

SL-004
· Per soort 3 witte / rode LED's
· 3 functies: constant, knipperend, pulserend licht
· Incl. siliconen lus ter bevestiging
· Brandtijd tot max. 160 uur
· Incl. AAA knoopcellen

0.710.915/0 set met een witte en een rode batterij verlichting

000995

HL-005
· LED koplamp
· 3 witte LED's
· Incl. 3x AAA batterijen en houder

Ve r l i c h t i n g Ve i l i g h e i d s ve r l i c h t i n g

0.710.359/1 zwart

001095

S PA R K L E R W
· LED verlichting met 1 witte LED
· Geanodiseerde aluminium behuizing
· Utra lichte en compacte bouwconstructie
· Incl. rubber-ring voor montage zonder gereedschap
· Incl. 2x CR-2032 knoopcellen
0.310.471/8 zwart

Ac h t e r l i c h t Ve r l i c h t i n g
001595

TL-009

S PA R K L E R R

· LED achterlicht
· 3 rode LED's
· Incl. 2x AA batterijen

· LED verlichting met 1 rode LED
· Geanodiseerde aluminium behuizing
· Utra lichte en compacte bouwconstructie
· Incl. rubber-ring voor montage zonder gereedschap
· Incl. 2x CR-2032 knoopcellen
0.311.471/7 zwart
24

001595

0.311.925/2 presentatieverpakking

000695

0.311.926/0 zonder verpakking

000695
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POWERHOUSE HUB 1

POWERHOUSE HUB 1+

· Met Center Lock schijfremopname
· Holle as
· Voor 20" - 29"
· Inbouwbreedte 100 mm
· 405 g

· Met Center Lock schijfremopname
· Voor 15 mm steekas
· Voor 20" - 29"
· Inbouwbreedte 100 mm
· Zwart
· 456 g

0.710.268/4 36 gaats, zwart

012995

0.710.271/8 36 gaats, zilver

012995

0.710.269/2 32 gaats, zwart

012995

0.710.272/6 32 gaats, zilver

012995

0.710.270/0 28 gaats, zwart

012995

0.710.273/4 28 gaats, zilver

012995

0.710.289/0 36 gaats

016995

0.710.290/8 32 gaats

016995

0.710.291/6 28 gaats

016995

POWERHOUSE HUB 2+
· Met 6-gaats schijfremopname
· Voor 15 mm steekas
· Voor 20" - 29"
· Inbouwbreedte 100 mm
· Zwart
· 448 g

POWERHOUSE HUB 2

0.710.292/4 36 gaats

016995

· Met 6-gaats schijfremopname
· Holle as
· Voor 20" - 29"
· Inbouwbreedte 100 mm
· 415 g

0.710.293/2 32 gaats

016995

0.710.294/0 28 gaats

016995

0.710.274/2 36 gaats, zwart

012995

0.710.277/5 36 gaats, zilver

012995

0.710.275/9 32 gaats, zwart

012995

0.710.278/3 32 gaats, zilver

012995

0.710.276/7 28 gaats, zwart

012995

0.710.279/1 28 gaats, zilver

012995

POWERHOUSE HUB 3
· Voor V-brake
· Holle as
· Voor 20" - 29"
· Inbouwbreedte 100 mm
· 395 g
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0.710.283/3 36 gaats, zwart

012995

0.710.286/6 36 gaats, zilver

012995

0.710.284/1 32 gaats, zwart

012995

0.710.287/4 32 gaats, zilver

012995

0.710.285/8 28 gaats, zwart

012995

0.710.288/2 28 gaats, zilver

012995
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POWERHOUSE HUB

DL-150

· Asadapter
· Voor de ombouw van de Powerhouse 1+ en 2+ dynamo's

· Dynamo met aluminium behuizing
· Met 2 klemaansluitingen (1+ / 1-)
· Met spanningsregelaar
· Met rotatie-knop

0.710.296/5 ombouw-kit van 15 mm op 12 mm steekas

001395

0.710.295/7 ombouw-kit van 15 mm steekas op snelspanner

001395

0.310.905/5 linkse montage, blisterverpakking

001095

0.310.410/6 linkse montage, zonder verpakking

000995

0.310.906/3 rechtse montage, blisterverpakking

001095

0.310.411/4 rechtse montage, zonder verpakking

000995

POWERHOUSE PLUG
· Verbindingsstekker
· Passend voor Powerhouse en Shutter Precision
0.710.259/3 zwart

DYN A M O - H O E D J E
000595

· Voorkomt het afglijden van de dynamo
· Passend voor alle gangbare dynamo's
· Van elastische rubber
0.310.901/4 zwart

000295

POWERHOUSE HUB QR
· Steekas
0.710.299/9 15 mm, zwart

004495

0.710.298/1 12 mm, zwart

004495

DUTCH CLASSIC
· Dynamohoedje
· Set à 2 stuks
· Zwart
0.310.179/7 voor AXA HR Traction

000495

R e f l e c t o r s Ve r l i c h t i n g
POWERHOUSE HUB QR
· Snelspanas
0.710.297/3 zwart

001095

CSR-100
· Spaakreflector
· Niet te verliezen
· Passend voor alle gangbare spaken
· Set à 4 stuks

Ve r l i c h t i n g S t a n d a a rd d y n a m o
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0.311.946/8 presentatieverpakking

000495

0.311.646/4 zonder verpakking

000495

DL-120

CLIP R

· Dynamo met kunststof behuizing
· 4 steekverbindingen (2+ / 2-)
· Met spanningsregelaar
· Met rotatie-knop

· Spaakreflector
· Meer veiligheid op straat en in het donker
· Passend voor spaak-Ø 1,80 - 2,00 mm
· Montage zonder gereedschap
· Zilver reflecterend

0.310.902/2 linkse montage

001095

0.310.903/0 rechtse montage

001095

0.311.235/6 set à 36 stuks

001195

0.311.236/4 set à 72 stuks

002195
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Diameter van de stuurklemming. Om het stuur en
de stuurpen op elkaar af
te stemmen, moet de diameter van het klembereik.

STUUR EN STUURPEN

Geeft de lengte van
stuurpen of stuur aan.

Cockpit
Gezond en pijnvrij fietsen? - Het is allemaal een kwestie van houding! En niets heeft zo'n grote invloed op
je houding tijdens het fietsen, als het kiezen van de
juiste stuur/stuurpen combinatie. Deze moet je optimaal ondersteunen in je rijstijl. Daarom classificeren
wij onze sturen in de drie categorieën “Relaxed”,

“Active” en “Sport”. Bij het selecteren van onze componenten volgen wij de anatomische basisregels
welke resulteren in het respectieve profiel van de houding op de fiets. Door de cijfers in de productnamen
kun je zien voor welke houding dit stuur is ontworpen:

Sport: vooruit gestrekte houding, bijv. op MTB of racefiets – de rug staat in een hoek van 45 graden of minder

Wij bieden onze nieuwe sturen en stuurpennen nu in
verschillende prijsniveaus aan – onze modellen in het
instaplevel bieden reeds een uitstekende productkwaliteit, de modellen op hogere niveaus onderscheiden zich verder door een lager gewicht, complexere
oppervlakteafwerking en meer geavanceerde productieprocessen.

Active: houding licht naar voren gebogen, bijv. op een
trekkingfiets - rug staat in een hoek van 60 graden ten
opzichte van de weg
Relaxed: houding rechtop, bijvoorbeeld op een stadsfiets of omafiets - rug staat in een hoek van 90 graden
ten opzichte van de weg

S T U U R P E N M E S A PAGINA 32
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MTB
stuurpennenn

SEDONA
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 200 g (40 mm)

Voor jou als trail-liefhebber hebben wij ons
assortiment van stuurpennen expliciet flink
uitgebreid. Naast verschillende stijlen voor
jouw favoriete look, bieden wij per model
ook een versie met 35 mm stuurdiameter aan, zowel bij het instap- en topniveau.
Deze nieuwe, maar reeds gevestigde oversized-standaard geeft je een nog betere
stijfheid en gewichtsverhouding en maakt
door de combinatie van 35 mm stuurpen
en stuur de ideale samenstelling voor de
stuur-inrichting van je E-MTB of MTB.

0.816.662/1 lengte 40 mm

002995

0.816.663/9 lengte 50 mm

002995

SEDONA 35
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 35,0 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 200 g (40 mm)
0.816.660/5 lengte 40 mm

002995

0.816.661/3 lengte 50 mm

002995

TA O S
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 140 g (35 mm)

MESA

MESA 35

· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 120 g (35 mm)

· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 35,0 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 120 g (35 mm)

002995

0.816.669/6 lengte 45 mm

002995

0.816.670/4 lengte 55 mm

002995

0.816.671/2 lengte 65 mm

002995

TA O S 3 5

0.816.658/9 lengte 35 mm

005995

0.816.656/3 lengte 35 mm

005995

0.816.659/7 lengte 45 mm

005995

0.816.657/1 lengte 45 mm

005995
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0.816.668/8 lengte 35 mm

· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 35,0 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 146 g (40 mm)
0.816.664/7 lengte 40 mm

002995

0.816.665/4 lengte 50 mm

002995

0.816.666/2 lengte 60 mm

002995

0.816.667/0 lengte 70 mm

002995
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Kleurrijk en
veelzijdig

FORGE
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Hoek - / + 6°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 130 g (25,4 x 70 mm)

NEW
K YA N D I M O C H I
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Lengte 45 mm
· Aluminium 6061
· Ca. 140 g
0.816.804/9 aoi / zwart

002995

0.816.805/6 aka / zwart

002995

0.816.806/4 gure / zwart

002995

0.816.807/2 midori / zwart

002995

0.816.677/9 lengte 70 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.678/7 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.679/5 lengte 100 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.680/3 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.681/1 lengte 120 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.672/0 lengte 70 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.673/8 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.674/6 lengte 100 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.675/3 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.676/1 lengte 120 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

FORGE MR
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Hoek - / + 17°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 130 g (70 mm)

UEDA FIX

0.816.682/9 lengte 70 mm

002495

0.816.683/7 lengte 90 mm

002495

0.816.684/5 lengte 110 mm

002495

FORGE HR

· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Hoek: +30°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 277 g (70 mm)

· 1 1/8" A-head voorbouw
· Hoek - / + 35°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 130 g (25,4 x 70 mm)

0.816.617/5 lengte 70 mm

004495

0.816.688/6 lengte 70 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.618/3 lengte 90 mm

004495

0.816.689/4 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.619/1 lengte 110 mm

004495

0.816.690/2 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.685/2 lengte 70 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.686/0 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.687/8 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495
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BOREAL

BRUT SELECT

· 1 1/8" A-head voorbouw
· Stuurklemming Ø 31,8 mm
· Hoek + / - 8°
· Aluminium 6061
· Zwart mat
· Gewicht 195 g (31,8 x 110 mm)

· 1 1/8" A-head stuurpen
· 31,8 x 70 mm
· Hoek +/- 6°
· Aluminium 6061 koud gesmeed
· Deelbare stuurklemming
· RVS bouten
· Ca. 120 g

0.816.777/7 lengte 80 mm

003995

0.816.778/5 lengte 90 mm

003995

0.816.779/3 lengte 100 mm

003995

0.816.780/1 lengte 110 mm

003995

0.716.982/4 rocket silver

002995

0.716.983/2 honky white

002995

0.716.984/0 limousine black

002995

0.716.985/7 blue steel

002995

0.716.986/5 riot red

002995

0.716.987/3 heart of gold

002995

0.716.988/1 ultra violet

002995

0.716.989/9 guerilla green

002995

0.716.990/7 odd orange

002995

SALAMANCA
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Stuurklemming 31,8 mm
· Hoek +/- 7°
· Aluminium 6061
· Zwart mat
· 134 g (31,8 x 110 mm)
0.816.784/3 lengte 80 mm

001995

0.816.785/0 lengte 90 mm

001995

0.816.786/8 lengte 100 mm

001995

0.816.787/6 lengte 110 mm

001995

BRUT MTN SELECT
· 1 1/8" A-head stuurpen
· 31,8 x 50 mm
· Hoek +/- 7°
· Aluminium 6061 koud gesmeed
· Deelbare stuurklemming
· RVS klembouten
· Ca 200 g

36

0.316.957/0 rocket silver

002995

0.316.958/8 honky white

002995

0.316.959/6 limousine black

002995

0.316.960/4 riot red

002995

37

Stuurpennen en sturen Stuurpennen

Stuurpennen Stuurpennen en sturen

Verstelbare
stuurpennen

SETO
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Verstelbaar: -30° tot +40°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 270 g (25,4 x 90 mm)

Je fiets of E-bike aanpassen aan uw lichaam
is een basisvoorwaarde voor een ontspannen en gezonde rijervaring. Elk onderdeel
van het zadel tot het stuur, van de handvatten tot de stuurpen moeten op elkaar
afgestemd zijn en je optimaal op de fiets
onder-steunen. Het kiezen van de juiste stuurpen is dan ook een belangrijk stukje van de
puzzel op weg naar jouw optimaal afgestelde fiets. Onze in hoek verstelbare stuurpennen dekken de meest voorkomende
verschillende hoeken en lengtes af, zodat
je handen met het stuur en de handvatten
een ergonomische cohesie vinden.

0.816.622/5 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm

002995

0.816.623/3 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

002995

0.816.620/9 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm

002995

0.816.621/7 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

002995

SETO HYBRID
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Verstelbaar: -10° tot +60°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 300 g (25,4 x 80 mm)
0.816.626/6 lengte 80 mm, stuurklemming 25,4 mm

003495

0.816.627/4 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

003495

0.816.624/1 lengte 80 mm, stuurklemming 31,8 mm

003495

0.816.625/8 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

003495

SETO STICK
· Pen-lengte 180 mm
· Verstelbaar: +30° tot +70°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 430 g (25,4 x 75 mm)

UEDA

UEDA HYBRID

· 1 1/8" A-head voorbouw
· Verstelbaar: -40° tot +40°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 260 g (25,4 mm x 90 mm)

· 1 1/8" A-head stuurpen
· Verstelbaar: -10° tot +60°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 320 g (25,4 x 90 mm)

0.816.606/8 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.613/4 lengte 80 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.607/6 lengte 100 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.614/2 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.608/4 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.615/9 lengte 100 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.603/5 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.616/7 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

003995

0.816.604/3 lengte 100 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.609/2 lengte 80 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.605/0 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.610/0 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.600/1 lengte 90 mm, stuurklemming 35,0 mm

003995

0.816.611/8 lengte 100 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.601/9 lengte 100 mm, stuurklemming 35,0 mm

003995

0.816.612/6 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

003995

0.816.602/7 lengte 110 mm, stuurklemming 35,0 mm

003995
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0.816.634/0 pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 75 mm,
25,4 mm stuurklemming

003495

0.816.635/7 pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 95 mm,
25,4 mm stuurklemming

003495

0.816.636/5 pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 105 mm,
25,4 mm stuurklemming

003495

0.816.637/3 pen-Ø 25,4 mm, voorbouw-lengte 75 mm,
25,4 mm stuurklemming

003495

0.816.638/1 pen-Ø 25,4 mm, voorbouw-lengte 95 mm,
25,4 mm stuurklemming

003495

0.816.639/9 pen-Ø 25,4 mm, voorbouw-lengte 105 mm,
25,4 mm stuurklemming

003495

0.816.628/2 pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 75 mm,
31,8 mm stuurklemming

003495

0.816.629/0 pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 95 mm,
31,8 mm stuurklemming

003495

0.816.630/8 pen-Ø 22,2 mm, voorbouw-lengte 105 mm,
31,8 mm stuurklemming

003495

0.816.631/6 pen-Ø 25,4 mm, voorbouw-lengte 75 mm,
31,8 mm stuurklemming

003495

0.816.632/4 pen-Ø 25,4 mm, voorbouw-lengte 95 mm,
31,8 mm stuurklemming

003495

0.816.633/2 pen-Ø 25,4 mm, voorbouw-lengte 105 mm,
31,8 mm stuurklemming

003495
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LIDA

COBR A

· 1 1/8" A-head stuurpen
· Verstelbaar: 0° tot +60°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 254 g (25,4 x 95 mm)

· 1 1/8" A-head voorbouw
· Aluminium 6061 3D gesmeden
· Verstelbaar: gewricht 1: -40° tot +80°
· Verstelbaar: gewricht 2: -50° tot +50°
· Deelbare stuurklemming
· In uitgangspositie 100 mm lang
· Zwart
· Ca. 300 g (25,4 x 100 mm)

0.816.643/1 lengte 95 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.644/9 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.816.645/6 lengte 130 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.316.738/4 stuurklemming 25,4 mm, zwart

004995

0.816.640/7 lengte 95 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.316.739/2 stuurklemming 31,8 mm, zwart

004995

0.816.641/5 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.816.642/3 lengte 125 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

TA R A N T U L A
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Verstelbaar: -30° tot +40°
· Aluminium 6061 koud gesmeed
· Deelbare stuurklemming
· Ca. 310 g (25,4 x 90 mm)

LIDA HYBRID
· 1 1/8" A-head stuurpen
· Verstelbaar: 0° tot +90°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 370 g (25,4 x 90 mm)

0.316.700/4 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm, zwart

002995

0.316.701/2 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm, zilver

002995

0.316.704/6 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm, zwart

002995

0.316.705/3 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm, zilver

002995

0.316.702/0 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm, zwart

002995

0.816.648/0 lengte 90 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.316.703/8 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm, zilver

002995

0.816.649/8 lengte 110 mm, stuurklemming 25,4 mm

002495

0.316.706/1 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm, zwart

002995

0.816.646/4 lengte 90 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

0.316.707/9 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm, zilver

002995

0.816.647/2 lengte 110 mm, stuurklemming 31,8 mm

002495

LIDA STICK
· Penlengte 180 mm
· Pen-Ø 25,4 mm
· Verstelbaar: 0° tot +60°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 444 g (25,4 x 85 mm)
0.816.653/0 voorbouw-lengte 85 mm, 25,4 mm stuurklemming

002995

0.816.654/8 voorbouw-lengte 100 mm, 25,4 mm stuurklemming 002995
0.816.655/5 voorbouw-lengte 120 mm, 25,4 mm stuurklemming 002995
0.816.650/6 voorbouw-lengte 85 mm, 31,8 mm stuurklemming

002995

0.816.651/4 voorbouw-lengte 100 mm, 31,8 mm stuurklemming 002995
0.816.652/2 voorbouw-lengte 115 mm, 31,8 mm stuurklemming 002995
40
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Bike Candy

SENDAI 45
· Rise 5 mm
· Backsweep 15°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 288 g (630 mm)

NEW

0.816.748/8 Ø 25,4 mm, reikwijdte 630 mm

002995

0.816.749/6 Ø 25,4 mm, reikwijdte 660 mm

002995

0.816.746/2 Ø 31,8 mm, reikwijdte 630 mm

002995

0.816.747/0 Ø 31,8 mm, reikwijdte 660 mm

002995

K YA N D I Y O K A N
· Ø 31,8 mm
· Reikwijdte 760 mm
· Backsweep 7°
· Rise 10 mm
· Aluminium 7050
· ca. 330 g

SENDAI 60

0.816.800/7 aoi / zwart

004995

0.816.801/5 aka / zwart

004995

0.816.802/3 gure / zwart

004995

0.816.803/1 midori / zwart

004995

· Ø 31,8 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 264 g (630 mm)
0.816.744/7 reikwijdte 630 mm, hoogte 17 mm, backsweep 15°

002995

0.816.745/4 reikwijdte 660 mm, hoogte 21 mm, backsweep 35°

002995

SENDAI 90
· Ø 31,8 mm
· Rise 34 mm
· Backsweep 41°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 322 g (630 mm)

VERTIGO

VERTIGO 35

· Ø 31,8 mm
· Backsweep 7°
· Riser
· Aluminium 7050
· Zwart gezandstraald
· Ca. 330 g (740 mm)

· Ø 35,0 mm
· Riser
· Aluminium 7050
· Zwart gezandstraald
· Ca. 316 g (760 mm)

0.816.697/7 reikwijdte 740 mm, hoogte 10 mm

004995

0.816.698/5 reikwijdte 760 mm, hoogte 10 mm

004995

0.816.699/3 reikwijdte 780 mm, hoogte 10 mm

004995

0.816.700/9 reikwijdte 740 mm, hoogte 20 mm

004995

0.816.701/7 reikwijdte 760 mm, hoogte 20 mm

004995

0.816.702/5 reikwijdte 780 mm, hoogte 20 mm

004995

0.816.703/3 reikwijdte 740 mm, hoogte 30 mm

004995

0.816.704/1 reikwijdte 760 mm, hoogte 30 mm

004995

0.816.705/8 reikwijdte 780 mm, hoogte 30 mm

004995
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0.816.742/1 reikwijdte 630 mm

003495

0.816.743/9 reikwijdte 660 mm

003495

P O R TA L
· Ø 31,8 mm
· Backsweep 9°
· Riser
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 356 g (720 mm)

0.816.691/0 reikwijdte 760 mm, hoogte 15 mm, backsweep 7°

004995

0.816.692/8 reikwijdte 780 mm, hoogte 15 mm, backsweep 7°

004995

0.816.693/6 reikwijdte 760 mm, hoogte 25 mm, backsweep 7°

004995

0.816.712/4 reikwijdte 720 mm, hoogte 15 mm

003495

0.816.694/4 reikwijdte 780 mm, hoogte 25 mm, backsweep 7°

004995

0.816.713/2 reikwijdte 740 mm, hoogte 15 mm

003495

0.816.695/1 reikwijdte 760 mm, hoogte 35 mm, backsweep 8°

004995

0.816.714/0 reikwijdte 760 mm, hoogte 15 mm

003495

0.816.696/9 reikwijdte 780 mm, hoogte 35 mm, backsweep 8°

004995

0.816.715/7 reikwijdte 780 mm, hoogte 15 mm

003495

0.816.716/5 reikwijdte 720 mm, hoogte 30 mm

003495

0.816.717/3 reikwijdte 740 mm, hoogte 30 mm

003495

0.816.718/1 reikwijdte 760 mm, hoogte 30 mm

003495

0.816.719/9 reikwijdte 780 mm, hoogte 30 mm

003495
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P O R TA L 3 5

MOAB 35

· Ø 35,0 mm
· Riser
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 328 g (740 mm)

· Ø 35,0 mm
· Rise 15 mm
· Backsweep 9°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 326 g (720 mm)

0.816.706/6 reikwijdte 740 mm, hoogte 20 mm, backsweep 9°

003495

0.816.707/4 reikwijdte 760 mm, hoogte 20 mm, backsweep 9°

003495

0.816.708/2 reikwijdte 780 mm, hoogte 20 mm, backsweep 9°

003495

0.816.709/0 reikwijdte 740 mm, hoogte 30 mm, backsweep 8°

003495

0.816.710/8 reikwijdte 760 mm, hoogte 30 mm, backsweep 8°

003495

0.816.711/6 reikwijdte 780 mm, hoogte 30 mm, backsweep 8°

003495

0.816.720/7 reikwijdte 720 mm

002795

0.816.721/5 reikwijdte 740 mm

002795

0.816.722/3 reikwijdte 760 mm

002795

0.816.723/1 reikwijdte 780 mm

002795

MOAB
· Riser
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 350 g (640 mm)

M O A B 3 5 F L AT

0.816.732/2 Ø 25,4 mm, reikwijdte 640 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 8°

002795

0.816.733/0 Ø 25,4 mm, reikwijdte 660 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 8°

002795

0.816.734/8 Ø 25,4 mm, reikwijdte 680 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 8°

002795

0.816.724/9 Ø 31,8 mm, reikwijdte 700 mm, hoogte 15 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.735/5 reikwijdte 680 mm

002795

0.816.725/6 Ø 31,8 mm, reikwijdte 720 mm, hoogte 15 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.736/3 reikwijdte 700 mm

002795

0.816.726/4 Ø 31,8 mm, reikwijdte 740 mm, hoogte 15 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.737/1 reikwijdte 720 mm

002795

0.816.727/2 Ø 31,8 mm, reikwijdte 700 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.728/0 Ø 31,8 mm, reikwijdte 720 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.729/8 Ø 31,8 mm, reikwijdte 740 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.730/6 Ø 31,8 mm, reikwijdte 760 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 9°

002795

0.816.731/4 Ø 31,8 mm, reikwijdte 780 mm, hoogte 25 mm,
backsweep 9°

002795

MITO 45
· Rise 0
· Backsweep 5°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 282 g (560 mm)

M O A B F L AT
· Ø 31,8 mm
· Rise 0 mm
· Backsweep 5°
· Flatbar
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 246 g (660 mm)

44

· Ø 35,0 mm
· Rise 0 mm
· Backsweep 5°
· Flatbar
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 298 g (680 mm)

0.816.738/9 reikwijdte 660 mm

002795

0.816.739/7 reikwijdte 680 mm

002795

0.816.740/5 reikwijdte 700 mm

002795

0.816.741/3 reikwijdte 720 mm

002795

0.816.771/0 Ø 25,4 mm, reikwijdte 560 mm

001995

0.816.772/8 Ø 25,4 mm, reikwijdte 580 mm

001995

0.816.773/6 Ø 25,4 mm, reikwijdte 600 mm

001995

0.816.768/6 Ø 31,8 mm, reikwijdte 560 mm

001995

0.816.769/4 Ø 31,8 mm, reikwijdte 580 mm

001995

0.816.770/2 Ø 31,8 mm, reikwijdte 600 mm

001995
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MITO 60

BRUT EXTRA SELECT

· Ø 31,8 mm
· Rise 15 mm
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 260 g (640 mm)

· Lowriser
· 31,8 x 780 mm
· Rise 15 mm
· Backsweep 9° / upsweep 5°
· Aluminium 6061 double butted
· Ca. 350 g

0.816.756/1 reikwijdte 640 mm, backsweep 15°

002595

0.816.757/9 reikwijdte 660 mm, backsweep 15°

002595

0.816.758/7 reikwijdte 680 mm, backsweep 15°

002595

0.816.759/5 reikwijdte 640 mm, backsweep 25°

002595

0.816.760/3 reikwijdte 660 mm, backsweep 25°

002595

0.816.761/1 reikwijdte 680 mm, backsweep 25°

002595

MITO 90
· Rise 28 mm
· Backsweep 37°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald
· Ca. 286 g (600 mm)
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0.716.903/0 rocket silver

004295

0.716.903/M rocket silver, speciale artikel, zonder verpakking

003495

0.716.904/8 honky white

004295

0.716.905/5 limousine black

004295

0.716.905/M limousine black, speciale artikel, zonder verpakking 003495
0.716.906/3 blue Steel

004295

0.716.907/1 riot red

004295

0.716.908/9 heart of gold

004295

0.716.909/7 ultra violet

004295

0.716.910/5 guerilla green

004295

0.716.911/3 odd orange

004295

0.816.753/8 Ø 25,4 mm, reikwijdte 600 mm

002595

0.816.754/6 Ø 25,4 mm, reikwijdte 620 mm

002595

BRUT SELECT

0.816.755/3 Ø 25,4 mm, reikwijdte 640 mm

002595

0.816.750/4 Ø 31,8 mm, reikwijdte 620 mm

002595

0.816.751/2 Ø 31,8 mm, reikwijdte 640 mm

002595

0.816.752/0 Ø 31,8 mm, reikwijdte 660 mm

002595

· Highriser
· 31,8 x 720 mm
· Rise 30 mm
· Backsweep 9° / upsweep 5°
· Aluminium 6061 double butted
· Ca. 340 g
0.716.991/5 rocket silver

003495

0.716.992/3 honky white

003495

0.716.993/1 limousine black

003495

0.716.994/9 blue steel

003495

0.716.995/6 riot red

003495

0.716.996/4 heart of gold

003495

0.716.997/2 ultra violet

003495

0.716.998/0 guerilla green

003495

0.716.999/8 odd orange

003495
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MENDOZA

TRI BAR

· Gravel stuur
· Ø 31,8 mm
· Drop 125 mm
· Reach 70 mm
· Flare 12°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald

· Triathlon / opzetstuur
· 25,4 x 350 mm
· Aluminium 6061 T6
· Zachte arm-pads
· Ca. 660 g
0.316.922/4 zwart

0.816.781/9 400 mm

001995

0.816.782/7 420 mm

001995

0.816.783/5 440 mm

001995

002995

Bar Ends Stuurpennen en sturen

LITE BAR

NEW

· Ergonomisch design
· Lengte: 120 mm
· ca. 240 g / paar

AU S T R A L
· Gravel stuur
· Ø 31,8 mm
· Drop 130 mm
· Reach 75 mm
· Flare 12°
· Aluminium 6061
· Zwart gezandstraald

0.316.913/3 zwart

0.816.774/4 400 mm

004995

0.816.775/1 420 mm

004995

0.816.776/9 440 mm

004995

002195

TRIANGLE
· Ergonomisch design
· Lengte: 90 mm
· Ca. 180 g / paar
0.316.915/8 zwart

001995

COMFORT XXL
BRUT

· Grote greep-Ø (28,6 mm) voor comfortabel fietsen
· Lengte: 140 mm
· ca. 130 g / paar

· Race stuurbocht
· Ø 31,8 mm
· Aluminium 6061 double butted
· Anatomisch compacte bouwvorm
· Zachte ergo-bend (lange, vlakke en anatomische bocht)
· Met gleuven voor intern liggende remkabels
· Hart op hart (H/H)
· Zwart
· Ca. 400 g (400 mm)

0.316.910/9 zwart

0.316.934/9 400 mm, Reach 70 mm, Drop 120 mm

003495

0.316.935/6 420 mm, Reach 80 mm, Drop 130 mm

003495

ERGO LINE

0.316.936/4 440 mm, Reach 80 mm, Drop 130 mm

003495

· Aluminium kern met kratonrubber oppervlak
· Ergonomisch gevormd
· Lengte: 125 mm
· ca. 140 g / paar
0.316.909/1 zwart
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001795
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S t u u r p e n n e n e n s t u r e n To e b e h o r e n

Stuurpennen en sturen

HEADS-UP SPIN
· Stuurpen verhoger voor 1 1/8" A-head voorvorken
· Incl. 4 spacers à 5 mm
· Met spin functie voor draaien van stuurpen zonder gereedschap om
max. 90°
· Aluminium 6061
· 250 g
0.716.229/0 zwart

003995

HEADS-UP DLX
· Stuurpen verhoger voor 1 1/8" A-head voorvorken met aluminium of
stalen stuurbuis
· Incl. 5 spacers voor de hoogte instelling, A-head plug (1x8 mm; 4x5 mm),
bout en kapje
· Aluminium 6061 3D gesmeed
· Ca. 190 g
0.316.907/5 zwart

002995

0.316.908/3 zilver

002995

HEADS-UP
· Stuurpen verhoger voor 1 1/8" A-head voorvorken
· Zorgt voor comfortabele fietshouding
· Incl. 4 spacers voor hoogte instelling (1x 10 mm; 1x 8 mm; 2x 5 mm)
· Aluminium 6061
· Ca. 220 g
0.316.975/2 zwart

002495

0.316.976/0 zilver

002495

STUURDEMPER
· Voorkomt het omslaan van het voorwiel bij gebruik van tweebeenstandaards
· Compleet set
0.316.926/5 voor frame-Ø 28 tot 32 mm

000995

0.316.929/9 voor frame-Ø 38 tot 62 mm

000995

STUURDOPPEN
· Kunststof met klemschroef
· Paar
0.316.927/3 zwart
50
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REMMEN

Wie wil fietsen, moet
goed kunnen remmen – zeker weten!
Of het nu racefiets, MTB, stadsfiets of transportfiets is,
bij ons vind je alles wat je nodig hebt om je fiets veilig te laten stoppen. Hoogwaardige remmen en een
grote selectie van remhendels voor verschillende toepassingen, stuurvormen en maten vormen slechts één
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sector. Ook vind je in ons assortiment een ruime keuze
aan slijtageonderdelen zoals kabels, schijfremblokken, remschijven of rempads – verschillende in praktische werkplaatsverpakkingen voor minder afval in uw
werkplaats.
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Remmen Road / Cyclocross

Road / Cyclocross Remmen

BR-RD10

BL-US2F

· Knijprem
· Aluminium gesmeed
· Dual-Pivot-Caliper resp. remschoenhouder
· Afmeting 39-51 mm
· Zwart
· 165 g

· Voor Cantilever en zij-optrek remmen
· Aluminium
· 2-vinger hevel
· Voor binnenkabel met peer-nippel
· 178 g / paar

0.307.828/4 set, rechts en links

006495

0.307.864/9 zilver / zwart, rechts

001995

0.307.865/6 zilver / zwart, links

001995

0.307.866/4 zwart / zwart, rechts

001995

0.307.867/2 zwart / zwart, links

001995

BL-RD10
· V-brake, race-remmen
· Aluminium - koud gesmeed
· Geïntegreerd Quick-Release-mechanisme
· Zwart
· 272 g / paar
0.307.820/1 set, rechts en links

MTB / V-Brakes Bremsen

003495

BL-CX10

BR-MT10

· Aanvullend paar remgrepen cantilever, voor cyclocross en reisfietsen
· Aluminium
· Top Mount, klem-Ø 24 mm
· Afstelbare greepwijdte
· Zwart / zilver
· 90 g / paar

· V-brake, MTB
· Aluminium - koud gesmeed
· Remschoen - 63 mm
· Armlengte - 102 mm
· Incl. bochtje en bouten
· 156 g

0.307.817/7 set, rechts en links

002995

0.307.803/7 zwart

002195

0.307.804/5 zilver

002195

BL-CX11

BR-BX930

· Aanvullend paar remgrepen cantilever, voor cyclocross en reisfietsen
· Aluminium
· Top Mount, klem-Ø 31,8 mm
· Afstelbare greepwijdte
· Zwart / zilver
· 90 g / paar

· V-brake, BMX
· Aluminium - koud gesmeed
· Armlengte 95 mm
· Incl. bochtjes en bouten
· 166 g
0.307.034/9 zwart

0.307.832/6 set, rechts en links
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002695

002995

BL-US3F

BL-MT30

· Voor Cantilever en zij-optrek remmen
· Aluminium
· 3-vinger hevel
· Voor binnenkabel met peer-nippel
· 168 g / paar

· V-brake, MTB
· Aluminium
· 2-vinger hendel
· Geschikt voor RapidFire-versteller
· Zwart / zilver
· 180 g / paar

0.307.860/7 zilver / zwart, rechts

001995

0.307.861/5 zilver / zwart, links

001995

0.307.862/3 zwart / zwart, rechts

001995

0.307.863/1 zwart / zwart, links

001995

0.307.813/6 rechts

001395

0.307.814/4 links

001395
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Bremsen MTB / V-Brakes

C i t y / Tr e k k i n g R e m m e n

BL-MT10

BR-CR10

· V-brake, MTB
· Aluminium
· 2-vinger hendel
· Geschikt voor RapidFire-versteller
· Zwart / zilver mat
· 180 g / paar

· V-brake, comfort
· Aluminium - koud gesmeed
· Remschroen - 55 mm
· Armlengte 120 mm (bijzonder goed voor banden van groot volume)
· Incl. bochtje en bouten
· 166 g

0.307.825/0 rechts

001295

0.307.826/8 links

001295

0.307.800/3 zilver

001695

BR-CT10
· V-brake, city/trekking
· Aluminium - koud gesmeed
· Remschoen - 63 mm
· Armlengte - 110 mm
· Incl. bochtje en bouten
· 161 g

BL-MT20 T WIST
· V-brake, MTB
· Aluminium
· 3-vinger hendel
· Ook geschikt voor draaiversteller
· Zilver / zwart
· 196 g / paar
0.307.823/5 rechts

001195

0.307.824/3 links

001195

0.307.805/2 zwart

002195

0.307.806/0 zilver

002195

BL-C T10
· V-brake, comfort
· Aluminium
· 4-vinger hendel met Kraton-rubber inlays
· Geschikt voor RapidFire-versteller
· Zwart / zilver mat
· 204 g / paar
0.307.815/1 rechts

001295

0.307.816/9 links

001295

BL-C T10 T WIST
· V-brake, comfort
· Aluminium
· 4-vinger hendel met Kraton-rubber inlays
· Ook geschikt voor draaiversteller
· Zwart / zilver
· 204 g / paar
0.307.821/9 rechts

001295

0.307.822/7 links

001295

BL-C T20 T WIST
· V-brake, comfort
· Aluminium
· 4-vinger hendel
· Ook geschikt voor draaiversteller
· Zilver
· 184 g / paar
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0.307.811/0 rechts

001195

0.307.812/8 links

001195
57

Remmen Classic / Single pivot

Kinder / Jeugd Remmen

BR-CL15

BR-KY10

· Knijprem, comfort
· Aluminium
· Dual-Pivot-Caliper resp. remschoenhouder
· Afmeting: 61-78 mm

· V-brake, kinder/jeugd
· Aluminium - koud gesmeed
· Remschoen - 55 mm
· Armlengte - 95 mm
· Incl. bochtje en bouten
· 155 g

0.307.841/7 voorwiel

002195

0.307.842/5 achterwiel, voor ESGE-/Pletscher-Mount

002195

0.307.827/6 zwart

BR-CL20

BL-K10

· Knijprem, comfort
· Aluminium
· Dual-Pivot-Caliper resp. remschoenhouder
· Afmeting: 72-92 mm
· 200 g

· V-brake, kinder remgreep 16" - 20"
· Aluminium - koud gesmeed
· 4-vinger veiligheidshendel
· Ook geschikt voor draaiversteller
· Zwart / zilver
· 180 g / paar

0.307.831/8 voorwiel

002195

0.307.836/7 achterwiel, voor ESGE-/ Pletscher-Mount

002195

0.307.807/8 rechts

001195

0.307.808/6 links

001195

BL-CL RETRO

BL-K20

· Voor cantilever, rollerbrake en knijprem
· Aluminium
· 4-vinger
· Zilver
· 180 g / paar

· V-brake, kinder remgreep 12" - 16"
· Aluminium - koud gesmeden
· 3-vinger hendel
· Ook geschikt voor draaigreep versteller
· Zwart / zilver
· 109 g / paar

0.307.837/5 rechts

001595

0.307.838/3 links

001595

001495

0.307.829/2 rechts

001395

B L-Y 1 0
· V-brake, kinder remgreep 20" - 24"
· Aluminium - koud gesmeed
· 3-vinger hendel
· Ook geschikt voor draaiversteller
· Zwart / zilver
· 182 g / paar
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0.307.809/4 rechts

001195

0.307.810/2 links

001195
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Remmen Remschoenen road

Cartridge reserve pads Remmen

R-STOP

R-STOP

· Remschoen
· Voor knijprem en vrijdragende remmen
· Medium Compound
· Cartridge
· 55 mm
· Paar

· Passend voor Cartridge race remschoenen
· Medium Compound
· 55 mm
· Paar
0.307.789/8 zwart

0.307.932/4 zwart

001095

0.307.933/2 zilver

001095

Remschoenen V-Brake Cartridge Remmen

R-STOP +

V-STOP 3D

· Remschoen
· Voor knijprem en vrijdragende remmen
· Alloy Plus Compound
· 55 mm
· Paar

· Remschoen
· Voor V-brakes
· Triple Contour design
· Medium Compound
· Cartridge
· 72 mm

0.307.931/6 zwart / blauw

000895

000595

0.307.963/9 presentatieverpakking, zwart

001695

0.307.964/7 presentatieverpakking, zilver

001695

0.307.965/4 box à 25 paar

042375

R-STOP
V-STOP 2D

· Remschoen
· Voor knijprem en vrijdragende remmen
· Medium Compound
· 55 mm
· Zwart
0.307.930/8 presentatieverpakking

000595

0.307.966/2 box à 25 paar

014875

· Remschoen
· Voor V-brakes
· Dual Contour design
· Medium Compound
· Cartridge
· 72 mm
· Paar
0.307.962/1 zwart

001495

V-STOP +
R-STOP +

· Remschoen
· Voor V-brakes
· Alloy Plus Compound
· Cartridge
· Asymmetrisch
· 70 mm
· Paar

· Remschoen
· Voor knijprem en vrijdragende remmen
· Alloy Plus Compound
· Cartridge
· 55 mm
· Paar
0.307.934/0 zwart

001495

0.307.960/5 zwart

001295

0.307.935/7 zilver

001495

0.307.961/3 zilver

001295

Bremsen Cartridge reserve pads
V-STOP
· Remschoen
· Voor V-brakes
· Medium Compound
· Cartridge
· Asymmetrisch
· 70 mm
· Paar

R-STOP+
· Passend voor Cartridge race remschoenen
· Alloy Plus Compound
· 55 mm
· Paar
0.307.791/4 blauw
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000795

0.307.958/9 zwart

001295

0.307.959/7 zilver

001295
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Remmen Cartridge reser ve pads - V-brake

Remschoenen V-Brake Remmen

V-STOP ABS
· Remschoen
· Voor V-brakes
· ABS-Compound
· Asymmetrisch
· 70 mm
· Zwart / oranje / grijs

Rempads
Versleten rempads¬ moeten worden vervangen om
de functionaliteit van de velgremmen te garanderen.
Er zijn verschillende rempads voor verschillende soorten remmen, zoals cantilevers, V-brakes of hydraulische velgremmen. De remblokken bestaan uit verschillende samengestelde mengsels, die van invloed
zijn op het remgedrag en de duurzaamheid. Wij hebben ook veel gangbare pad-types in een praktische
werkplaatsbox.
Medium Compound
Middelhard rubbermengsel voor optimale remkracht
en minimale slijtage.

0.307.957/1 paar

Alloy Plus Compound
Het nieuwe rubbermengsel zorgt voor de beste en
meest gecontroleerde rem effecten onder alle weersomstandigheden.

V-STOP +
· Remschoen
· Voor V-brakes
· Alloy Plus Compound
· Asymmetrisch
· 70 mm
· Zwart / blauw

2D Compound
Voor optimale remprestaties, ook tijdens natte weersomstandigheden.

0.307.956/3 paar

3D Compound
3 centerblokken = 3 functies. Het eerste blokje verhoogt de remcapaciteit bij ieder weertype. Het middelste centerblokje reinigt de velgen, het achterste
gedeelte voorkomt piepende geluiden tijdens het
remmen.

· Remschoen
· Voor V-brakes
· Dual Contour design
· Medium Compound
· Asymmetrisch
· 72 mm
· Zwart / grijs
0.307.955/5 paar

· Passend voor Cartridge V-brake remschoenen
· 3D Triple Compound
· 72 mm
· Paar
000995

· Passend voor Cartridge V-brake remschoenen
· 2D Dual Compound
· 72 mm
· Paar
000895

V-STOP+
· Passend voor Cartridge V-brake remschoenen
· Alloy Plus Compound
· 70 mm
· Paar
0.307.795/5 blauw

000795

· Passend voor Cartridge V-brake remschoenen
· Medium Compound
· 70 mm
· Paar
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V-STOP

0.307.945/6 schroefbevestiging, paar

000595

0.307.946/4 schroefbevestiging, 2 paar

001095

0.307.947/2 schroefbevestiging, box à 25 paar

014875

0.307.948/0 steekbevestiging, paar

000595

0.307.949/8 steekbevestiging, box à 25 paar

014875

V-STOP

V-STOP

0.307.793/0 zwart

000995

· Remschoen
· Voor V-brakes
· Medium Compound
· Symmetrisch
· 70 mm
· Zwart

V-STOP 2D

0.307.797/1 zwart / coolgrey

000895

V-STOP 2D

V-STOP 3D

0.307.798/9 zwart / groen / bruin

001095

000595

· Remschoen
· Voor V-brakes
· Medium Compound
· Asymmetrisch
· 70 mm
· Zwart
0.307.950/6 schroefbevestiging, paar

000595

0.307.951/4 schroefbevestiging, 2 paar

001095

0.307.952/2 schroefbevestiging, box à 25 paar

014875

0.307.953/0 steekbevestiging, paar

000595

0.307.954/8 steekbevestiging, box à 25 paar

014875
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Remmen Remschoenen Cantilever

Schijfremmen Remmen

C-STOP
· Remschoen
· Voor Cantilever remmen
· Medium Compound
· Asymmetrisch
· 70 mm
· Zwart

Disc remblokken

0.307.942/3 paar

000495

0.307.943/1 box à 20 paar

009900

C-STOP
· Remschoen
· Voor Cantilever remmen
· Medium Compound
· Symmetrisch
· 70 mm
· Zwart
0.307.940/7 paar

000495

0.307.941/5 box à 25 paar

012375

C-STOP
· Remschoen
· Voor Cantilever remmen
· Medium Compound
· 55 mm
· Zwart
0.307.938/1 paar

000495

0.307.939/9 box à 25 paar

012375

Remmen Rempads hydraulische remmen

Onze disc-remblokken zijn compatibel met de gangbare remmodellen in de versie Organic, Gesinterd of
Alloy. Welke remblokken voor jou van toepassing zijn, is
afhankelijk van je remgedrag, want de remblokken zijn
van wezenlijke invloed op je rijstijl.
ORGANIC
Organische remblokken bestaan uit diverse vezels vermengd met een bindmiddel (hars). De voordelen van
organische remblokken zijn: goede remkracht, geluidsarm, korte inrijtijd en geringe hittevorming. Dat de
organische remblokken sneller gaan slijten is wel een
punt om rekening mee te houden. Daarom zijn deze
remblokken het meest geschikt voor lichtgewicht fietsers die kortere afstanden rijden met minder remmomenten.
ALLOY
De mix uit organische remblokken en een plaat van aluminium zorgt voor een betere afvoer van de warmte uit
het remblok en is een goed compromis, als het gaat om
de voordelen van organische remblokken en de hittebestendigheid van sinter-remblokken met elkaar te verbinden. Daardoor treedt het e_ect van remfading ook
bij intensief gebruik pas later op en gaan remblokken
langer mee bij inspannende afdalingen of bij regelmatig remmen met veel gewicht.

SINTER
Gesinterde remblokken bestaan uit geharde metalen
componenten, die door druk en hitte met elkaar worden verbonden. Sintered-remblokken zijn bestand
tegen hoge temperaturen, wat van voordeel is voor
een betere functionaliteit onder natte en modderige
omstandigheden en het vroegtijdig optreden van
remfading en slijtage. Weliswaar veroorzaken Sinteredremblokken iets meer geluiden en hebben een langere inrijtijd, maar hun performance overtuigen tijdens talloze remacties. Vandaar zijn ze ideaal geschikt
voor Downhill en fietsers met meer gewicht of ook voor
snelle E-bikes en S-Pedelecs.
Cool
Deze organische remblokken zijn uitgerust met koelribben en bieden een nog grotere weerstand tegen het
gevreesde fading of beglazing dan onze toch al zeer
belastbare remblokken. De warmte opgewekt tijdens
het remmen wordt via de koelribben optimaal afgevoerd. Wat van voordeel is bij bijzonder lange afdalingen.
Slijtindicator
Met de geïntegreerde slijtindicator word je akoestisch
gewaarschuwd, als het nodig is de remblokken te vervangen.

H-STOP +
· Rempad
· Voor hydraulische remmen
· Alloy Plus Compound
· Passend voor Magura HS11 / HS22 / HS24 / HS33
· 55 mm
· Zwart / blauw
0.307.929/0 paar

001795

H-STOP
· Rempad
· Voor hydraulische remmen
· Medium Compound
· Passend voor Magura HS11 / HS22 / HS24 / HS33
· 55 mm
· Zwart
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0.307.936/5 paar

001395

0.307.937/3 box à 25 paar

034875
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Remmen Schijfremblokken

Schijfremblokken Remmen

CBP-370
CBP-370 S
CBP-370 A+

TEKTRO

SRAM/AVID

CBP-380

0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

CBP-550
CBP-530 Box à 25 pr
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

0.817.427/8
0.817.483/1
0.817.482/3
0.817.096/1

CBP-560
CBP-560 Box à 25 pr
CBP-560 S
CBP-560 C

CBP-500

0.817.429/4

CBP-610

TEKTRO IOX - LYRA MD-C500 - NOVELA MD-M311
0.817.430/2

CBP-615

PROMAX
PROMAX
PROMAX

CBP-110

CBP-130
CBP-130 Box à 25 pr

PROMAX

0.817.402/1
0.817.465/8

CBP-500

0.817.434/4

CBP-660

PROMAX DSK-320/700
0.817.435/1

CBP-645

HAYES HFX MAG / 9 - MX1 HYDRAULIC

0.817.403/9

0.817.407/0
0.817.408/8

CBP-140

HAYES

MAGURA MARTA (-2008) - MARTA SL (-2008) - MARTA GOLD

CBP-200
CBP-200 S

MAGURA LOUISE (2007-2010)

HAYES MX 2 / 3 / 4 / 5 / SOLE - CX PRO / COMP / EXPERT - QDH 4 / 5 – SP

0.817.404/7
0.817.466/6

CBP-150
CBP-150 Box à 25 pr

0.817.409/6

0.817.410/4
0.817.446/8

0.817.405/4
0.817.467/4
0.817.444/3
0.817.475/7
0.817.097/9

CBP-160
CBP-160 Box à 25 pr
CBP-160 S
CBP-160 A+
CBP-160 C

0.817.406/2
0.817.468/2
0.817.445/0

0.817.411/2

0.817.412/0

CBP-250
CBP-250 S

HAYES RYDE / DYNO
CBP-170
CBP-170 Box à 25 pr
CBP-170 S

CBP-651

CBP-260

HAYES PRIME / COMP

MAGURA MT 5 ESTOP / FABIO WIMBER / MT 7 / HC / PRO /
RACELINE - MT TRAIL SL (FRONT) / MT 1893 / CT 5 , Set à 4 pcs
0.817.460/9

CBP-240

HAYES STROKER / GRAMING

MAGURA MODELLE MT S / 2 / 4 / 6 / 8 / SPORT / TRAIL (BACK) / FM / SL /
RACELINE, CT 4 / FM

MAGURA MT 5

TEKTRO E-BIKE DORADO HD-E710

TEKTRO

CBP-510

CBP-600

PROMAX

TEKTRO
TEKTRO
MAGURA
MAGURA

TEKTRO ORION 4P / M841 / 840-2 / 830 / 826 / 815 / E-840-2 /
E820 / E822 / EU820 / 821

TEKTRO

SHIMANO
SHIMANO
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TEKTRO AURIGA PRO / MD-M280 / M285 / M290 / M300 / M352 / C605 /
C605SLC / MD-C550 SLC / C610 / C610 SLC / 610C / C705 / C705C / C710 /
C710C / C800 / C801 / C811 / M600 / M802 / G-SPEC FMR / R802 (BACK) /
SPYKE / EU810 (BACK) / EU811 (BACK)
0.817.424/5 CBP-530
0.817.470/8 CBP-530 Box à 25 pr
0.817.454/2 CBP-530 S
0.817.474/0 CBP-530 Box à 25 pr
0.817.481/5 CBP-530 A+

0.817.428/6

SHIMANO DEORE BR-M55
0.817.422/9

CBP-625

0.817.401/3

CBP-320
CBP-320 S
CBP-320 A+

PROMAX DKS-200 / 200S / 400 / 420 / 400E / 400S / 610 MECHANIC

MAGURA JULIE (2001-2008) - LOUISE (FROM 2007)

TEKTRO IO HYDRAULIC / MECHANIC
CBP-500

SHIMANO XT BR-M755
0.817.421/1

0.817.458/3

TEKTRO

SRAM/AVID

SRAM 9.0
0.817.421/1

SHIMANO XTR BR-M9100 / M9110, DURA ACE BR-R9170, ULTEGRA BR-R8070
/ R7070 / 4770 / RX810 / RX400, METREA U5000 , BR-RS805 / RS505 / RS405F
/ RS405R / RS305-R / RS305-F / R510 / R310 / TT / T910 / UR300 / S7000

TEKTRO HD-7910

SRAM DB 1 / 3 / 5 – LEVEL TL / T / TLM / ULTIMATE - FORCE 2020
0.817.420/3

CBP-560
CBP-560 Box à 25 pr
CBP-560 S
CBP-560 C

MAGURA CLARA (2001) - LOUISE FR (-2006) - LOUISE (2002-2006)

0.817.421/1

HAYES

0.817.419/5
0.817.453/4
0.817.478/1

0.817.427/8
0.817.483/1
0.817.482/3
0.817.096/1

CBP-100

CBP-310
CBP-310 S

PROMAX DSK-922M / 922T / 930M / 930T

HAYES

SRAM ROAD RED / FORCE1 / CX1 / FORCE / RIVAL 1 / RIVAL 22 /
S-700 / LEVEL ULTIMATE / LEVEL TLM, HYDRO R

SHIMANO XTR M9120 - XT M8020 / M8120 - SAINT M820 /
M810 - ZEE M640/M7120 - DEORE MT520 / MT420

0.817.400/5

0.817.414/6
0.817.448/4
0.817.476/5

HAYES

CBP-360
CBP-360 S

TEKTRO

0.817.418/7
0.817.452/6

TEKTRO

SRAM/AVID

SRAM/AVID

AVID CODE R (FROM 2011) / RSC - GUIDE RE / DB8 / G2RE

CBP-550
CBP-550 Box à 25 pr
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

CBP-560 ET

HAYES

CBP-350
CBP-350 S

0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

0.817.485/6

0.817.413/8
0.817.447/6

PROMAX DSK-905

MAGURA LOUISE (-2001) - CLARA (- 2000)

MAGURA

0.817.417/9
0.817.451/8

SHIMANO XTR BR-M9100 / M9000 / BR-M9020 / M900 / M985/ M987 / M978 - XT
M8100 / M8000 / M785 / R785 / RS785 - SLX M7100 / M7000 / M675 / M666 - DEORE
M615 / M6000 / BR-CX77 / CX75 / R517/ R515 / R317 /R315 - ALFINE S700

CBP-530 ET

CBP-270

PROMAX DSK-903

HAYES DOMINION A4 / SFL

0.817.401/3

0.817.461/7
0.817.462/5

CBP-110

HAYES

AVID XO TRAIL – ELIXIR 7 / 9 / TRAIL (4-PISTON) - GUIDE ULTIMATE / RSC / RS / R / T, SRAM G2 ULTIMATE

CBP-540
CBP-540 S
CBP-540 A+
CBP-540 C

MAGURA

CBP-340
CBP-340 Box à 25 pr
CBP-340 S
CBP-340 A+

SHIMANO

0.817.416/1
0.817.469/0
0.817.450/0
0.817.477/3

SHIMANO

SRAM/AVID

SRAM/AVID

AVID ELIXIR SERIE – XX – XO - SRAM TL – LEVEL

0.817.425/2
0.817.455/9
0.817.479/9
0.817.094/6

0.817.484/9

PROMAX DSK-710 / 717 / 717R / 300 / 300R / 310 / 330 / 330R

TEKTRO HD-E740, DH-E745, HD-T37, HD-M530 (FRONT)

MAGURA

CBP-330

SHIMANO XTR M975 / M966 / M965 - XT M776 / M775 / M765 - SLX M665 - LX
M585 / T665 / T605 - DEORE M596 / M595 / M535 - ALFINE S501 / S500 SAINT M800 - HONE M601 / BR-M545 / R505

MAGURA

0.817.415/3

SHIMANO

SRAM/AVID

AVID CODE 4-PISTON

CBP-530
CBP-530 Box à 25 pr
CBP-530 S
CBP-530 Box à 25 pr
CBP-530 A+

MAGURA

CBP-320
CBP-320 S
CBP-320 A+

0.817.424/5
0.817.470/8
0.817.454/2
0.817.474/0
0.817.481/5

TEKTRO HD-T390, HD-E395 (BACK), HD-M530 (BACK)

PROMAX

0.817.414/6
0.817.448/4
0.817.476/5

SHIMANO

SRAM/AVID

AVID JUICY ULTIMATE / 7 / CARBON / 5 - BB7 / MOUNTAIN / S

SHIMANO DEORE M575 / M525 / 515 / M505 / 495 / 486 / 485 / 475 / 465 / 447 / 446 /
445 / 415 / 416 / 416A / 4050 / 375 / 395 / 365 / 355 / 315 / 3050 / T615 / T675 / C501 /
C601 / TX805 / MT500 / MT400 / MT200 / R317

MAGURA

CBP-310
CBP-310 S

SHIMANO

SRAM/AVID

AVID BB3 / BB5 MECHANIC
0.817.413/8
0.817.447/6

CBP-280
CBP-280S
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Remmen Schijfremblokken

Remschijven Remmen

0.817.425/2
0.817.455/9
0.817.479/9
0.817.094/6

0.817.433/6
0.817.473/2

CBP-540
CBP-540 S
CBP-540 A+
CBP-540 C

TRP QUADIEM SPEC / SL / SLATE T4 / G-SPEC DH / DH-R /
TRAIL SLC / TRAIL S - E-ZURICH 2.3 / COMP DORADO 4P HD-E730/E725/E
0.817.427/8
0.817.096/1

CBP-560
CBP-560 C

ZOOM

MECHANIC BRAKES

0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

CLARKS

FORMULA

CBP-620
CBP-620 S

· Voor Center Lock opname
· RVS, aluminium
· Schijfsterkte: 1,8 mm
· Geoptimeerde warmte afvoer
0.307.035/6 160 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 146 g

005495

0.307.036/4 180 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 190 g

005495

CBP-540
CBP-540 S
CBP-540 A+
CBP-540 C

CLARKS M2

FORMULA ORO - BIANCO - K18 - K24 - PURO
0.817.431/0
0.817.457/5

CBP-650
CBP-650 Box à 25 pr

ZOOM HB100 / DB875
0.817.425/2
0.817.455/9
0.817.479/9
0.817.094/6

ZOOM

TRP

TRP

CDR-CL
TRP DASH CARBON, JUIN TECH R1/X1 / F1

CBP-550
CBP-550 Box à 25 pr
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

CDR-CLE
· Voor Center Lock opname
· RVS, aluminium
· Geoptimeerde warmte afvoer
· E-bike compatibel

FORMULA

FORMULA MEGA - THE ONE - R1 - RX - RO - T1 - C1
0.817.432/8
0.817.472/4
0.817.098/7

CBP-630
CBP-630 Box à 25 pr
CBP-630 C

FORMULA

FORMULA CURA 4
0.817.463/3
0.817.464/1

CBP-640
CBP-640 S

0.307.054/7 140 mm, 141 g

002695

0.307.055/4 160 mm, 163 g

002895

0.307.056/2 180 mm, 185 g

003095

0.307.041/4 203 mm, 207 g

003295

BENGAL

BENGAL ARES – MB SERIES / STRIDA / HELIX 1 -7.5
0.817.409/6

CBP-240

ET/ EXTRA DIK

FSA

FSA K-FORCE TX-9000, AFTERBURNER DB-TX-9150
0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

CBP-550
CBP-550 Box à 25 pr
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

GRIMECA

GRIMECA SYSTEM 8
0.817.421/1

CBP-500

TRICKSTUFF

TRICKSTUFF C21
0.817.416/1
0.817.469/0
0.817.450/0
0.817.477/3

CBP-340
CBP-340 Box à 25 pr
CBP-340 S
CBP-340 A+

Met een dikte van 5 mm zijn onze ET-remblokken twee keer
zo dik als conventionele remblokken en speciaal ontworpen voor remmen die geschikt zijn voor deze remblokdikte
en remschijven met een dikte van 2,3 mm.
Uitgerust met onze ORGANIC compound, zorgen de ETremblokken voor een korte inrij fase en langdurige perfecte remprestaties.
organisch:

001495

Box organisch:

001495 / Paar

CDR-HD 1
· Voor 6-gaats disc-opname
· RVS, aluminium
· Schijfsterkte: 1,8 mm
· Geoptimeerde warmte afvoer
· Met 6 RVS bevestigingsbouten
0.307.992/8 140 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 90 g

002995

0.307.993/6 160 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 110 g

003095

0.307.994/4 180 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 135 g

003595

0.307.995/1 203 mm, slijtagegrens: 1,6 mm, ca. 195 g

004995

(insgesamt 25 Stück)
gesintert:

001795

Box gesintert:

001795 / Paar
(insgesamt 25 Stück)

organisch + Alu Platte + Pin:

001795

organisch + Kühlrippen:

001995

CDR-HD 2
TRICKSTUFF

TRICKSTUFF C41 / DIRETTISSIMA
0.817.421/1

CBP-500

De meest populaire CONTEC remblokken nu ook
in een praktische werkplaatsbox met 25 paar!

HOPE

HOPE MONO M4 / TECH
0.817.421/1

CBP-500

organic
sintered
organic + alu plate + pin
organic + cooling fins
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· Voor 6-gaats disc-opname
· RVS, aluminium
· Schijfsterkte: 1,8 mm
· Geoptimeerde warmte afvoer
· Met 6 RVS bevestigingsbouten
0.307.996/9 140 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 80 g

002695

0.307.997/7 160 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 100 g

002995

0.307.998/5 180 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, ca. 130 g

003595

0.307.999/3 203 mm, slijtagegrens: 1,6 mm, ca. 190 g

004995
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Remmen Remschijven

Disc Adapter Remmen

CDR-1

CDA-PM-IS

· Voor 6-gaats disc-opname
· RVS
· Schijfsterkte: 1,8 mm
· Met 6 RVS bevestigingsbouten

· Remblokhouder-adapter ter montage van grotere remschijven
· Post Mount (PM) remblokhouder op internationale standaard opname (IS)
0.717.505/2 160 mm voor

001195

0.717.666/2 140 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, 119 g

001795

0.717.506/0 180 mm voor

001195

0.717.374/3 160 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, 130 g

001795

0.717.509/4 203 mm voor

001495

0.717.375/0 180 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, 160 g

001995

0.717.517/7 160 mm achter

001495

0.717.376/8 203 mm, slijtagegrens: 1,6 mm, 190 g

002195

0.717.521/9 180 mm achter

001495

0.717.511/0 203 mm achter

001495

CDR-2
· Voor 6-gaats disc-opname
· RVS, licht en stabiel
· Schijfsterkte: 1,8 mm
· Met 6 RVS bevestigingsbouten

CDA-PM
· Remblokhouder-adapter ter montage van grotere remschijven
· Post Mount (PM) remblokhouder op Post Mount opname (PM)

0.717.377/6 160 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, 99 g

002195

0.717.378/4 180 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, 125 g

002295

0.717.379/2 203 mm, slijtagegrens: 1,4 mm, 179 g

002395

0.717.512/8 180 mm

001495

0.717.513/6 203 mm

001495

CDA-IS
CDR-ET
· Voor 6-gaats disc-opname
· RVS
· Met 6 RVS bevestigingsbouten
· Speciaal passend voor Tektro E-bike remmen met schijfsterkte 2,3 mm bijv.
HD-M750, HD-E745, HD-E740, HD-E735, HD-E730, HD-T390p
0.307.072/9 160 mm, schijfsterkte: 1,8 mm

002395

0.307.073/7 180 mm, schijfsterkte: 1,8 mm

002595

0.307.074/5 203 mm, schijfsterkte: 1,8 mm

002795

· Remblokhouder-adapter ter montage van grotere remschijven
· Internationale standaard (IS) remblokhouder op internationale standaard
opname (IS)
0.717.514/4 180 mm voor, 160 mm achter

001595

0.717.515/1 203 mm voor, 180 mm achter

001595

CDA-PM-FM
· Remblokhouder adapter ter montage van grotere remschijf
· CNC-gefreesd

LO C K-A- R I N G
· Sluitring voor Center Lock remschijven
· Compatibel met snelspanners en 12 mm evenals 15 mm steekassen
0.307.039/8 zwart
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000795

0.717.871/8 PM rem - FM voorvork, 140 mm, voorwiel

001195

0.717.872/6 PM rem - FM voorvork, 160 mm, voorwiel

001195

0.717.873/4 PM rem - FM frame, 140 mm, achterwiel

001195

0.717.874/2 PM rem - FM frame, 160 mm, achterwiel

001195

0.717.875/9 FM rem - FM frame, 160 mm, achterwiel

001195
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Remmen Disc Adapter

Remkabels Remmen

SCHROEVEN

STOP++

· Adapter bouten
· Voor Flat Mount adapter
· Set à 2 stuks

· Rembinnenkabel
· Staal, PTFE
· Ø 1,5 mm
· 2000 mm lang
· Incl. 1 eindhuls

0.717.880/9 M5 x 8, voor FM rem - FM voorvork 140/160 mm en FM
frame 160 mm

000495

0.717.881/7 M5 x 15, voor FM rem - FM voorvork 140/160 mm

000495

0.717.882/5 M5 x 19

000495

0.717.883/3 M5 x 24

000495

0.717.884/1 M5 x 29

000495

0.717.885/8 M5 x 34

000495

0.717.886/6 M5 x 39

000495

0.717.887/4 M5 x 44

000495

REMSCHIJF ADAPTER
· Center Lock adapter
· Maakt de montage van een standaard remschijf (IS) op een Shimano Center
Lock naaf mogelijk
· 6-gaats bevestiging
· Incl. bouten
0.717.312/3 zwart

002195

0.307.902/7 presentatieverpakking, universeel, incl. 1 eindhuls

000795

0.307.914/2 werkplaatsbox met 50 stuks, met tonnetje-nippel

039750

0.307.915/9 werkplaatsbox met 50 stuks, met peer-nippel

039750

STOP++
· Kabelset
· Voor- en achterwiel compleet
· Staal, PTFE gecoat
· Ø 1,5 mm
· 1010 mm / 2010 mm lang
· Met 2000 mm buitenkabel, 6 afgedichte aanslaghulzen van aluminium en 2
eindhulzen
0.307.922/5 zwart

002995

0.307.923/3 wit

002995

STOP+
· vorne und hinten komplett
· Edelstahl
· Ø 1,5 mm
· 1010 mm / 2010 mm lang
· mit 2000 mm Außenhülle, 6 gedichteten Anschlaghülsen und 2 Endhülsen

0.307.905/0 schwarz

001995

0.307.906/8 wit

001995

NEO STOP+
· Kabelset
· Voor- en achterwiel compleet
· RVS
· Ø 1,5 mm
· 1010 mm / 2010 mm lang
· Met 2000 mm buitenkabel, 6 afgedichte aanslaghulzen en 2 eindhulzen
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0.307.907/6 coolgrey

001995

0.307.908/4 neoyellow

001995

0.307.909/2 neored

001995

0.307.910/0 neoblue

001995

0.307.911/8 neogreen

001995

73

Remmen Remkabels

Remkabels Remmen

STOP+

STOP

· Rembinnenkabel
· RVS
· Ø 1,5 mm
· 2000 mm lang
· Incl. 1 einddopje

· O-ring
· Voor remkabels
· Flesje à 200 stuks
0.307.917/5 zwart

0.307.901/9 presentatieverpakking, universeel, incl. 1 einddopje, 1
peer- en 1 tonnetje-nippel

000495

0.307.912/6 werkplaatsbox met 100 stuks, met tonnetje-nippel

049500

0.307.913/4 werkplaatsbox met 100 stuks, met peer-nippel

049500

002995

STOP
· Kabelhoedje
· Voor rembuitenkabel
· Ø 5 mm
· Flesje à 200 stuks

STOP
· Rembuitenkabel
· Werkplaatsbox à 40 m
· Ø 5 mm
0.307.916/7 zwart

0.307.918/3 zilver

002995

005995

STOP
· Kabelhoedje
· Voor rembuitenkabel
· Kunststof
· Ø 5 mm
· Flesje à 150 stuks

STOP
· Rembinnenkabel
· Staal
· Ø 1,5 mm
· 2000 mm lang
· Incl. 1 eindhuls
0.307.900/1 PreLube, gegalvaniseerd

0.307.919/1 zwart

000395

002495

STOPSHIFT
· Einddopje
· Voor Ø 1 mm - 1,6 mm rem- en versnellingskabels
· Flesje à 500 stuks
0.348.999/4 zilver

R/STOP

002495

· Remkabel
· Achterwiel compleet
· Staal
· Ø 1,5 mm
· Met buitenkabel, 2 eindhulzen 1 eindkapje
0.307.904/3 binnenkabel PreLube, gegalvaniseerd, 2000 mm,
1900 mm buitenkabel

000595

V- B R A K E B O C H TJ E
· Flexibel
· Voor / achter
0.317.054/5 zilver

000295

F/STOP
· Remkabel
· Voorwiel compleet
· Staal
· Ø 1,5 mm
· Met buitenkabel, 2 eindhulzen und 1 einddopje
0.307.903/5 binnenkabel PreLube, gegalvaniseerd 1000 mm,
610 mm buitenkabel
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V-STOP
· Voor V-brakes
· Incl. vouwbalg remkabel-bochtje
000495

0.307.920/9

voor 90°

0.307.921/7 hinten 135°

000395
000395
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G-Link
Compatibel met CONTEC
G-Link handvatten. Componenten met dit teken
kunnen ruimtebesparend
en ergonomisch direct op
de G-Link handvat worden
gemonteerd.

H A N D VAT T E N

Speciaal voor kinderen.
Onderdelen en accessoires
die door design, grootte
en kleur specifiek voor
de jongste fietsers zijn
bedoelt.

Comfort dat je kunt
aanraken
UOnze handvatten kunnen meer zijn dan alleen comfortabel en er goed uitzien. Met de ontwikkeling van
onze systeem-handvatten G-Link brengen wij de perfecte combinatie van ergonomie, comfort en integratie op elke fiets of E-bike. Eén systeem, alles onder
controle - met handvatten en accessoires. Met het
G-Link systeem kun je onderdelen zoals spiegels of
bellen zeer overzichtelijk integreren en in een ergonomisch optimale positie op je stuur bevestigen.

M E R G E T R E K K I N G E R G O PAGINA 80
76

Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling van onze
handvatten en zorgen ervoor, dat zij voor elk inzetbereik uitstekende ergonomie en comfort bieden. Hiervoor gebruiken wij verschillende vormen en materialen. Tenslotte is de fietser altijd in contact met de
handvatten en moeten deze vanaf de eerste tot de
laatste kilometer voor een aangename en veilige grip
zorgen.

K O R K 2 K PAGINA 93
77

Handvatten G-Link

G-Link Handvatten

Eén systeem,
alles onder controle.
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M O U N TA I N
STRAIGHT

M O U N TA I N
COMFORT

URBAN

TREKKING
ERGO

CITY
COMFORT

CITY
ERGO

M O U N TA I N
COMFORT SHORT

TREKKING
BAR

TREKKING
BAR SHORT

TREKKING
ERGO SHORT

CITY
COMFORT SHORT

CITY
ERGO SHORT
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Handvatten G-Link

G-Link Handvatten

Geïntegreerd
comfort en
comfortabel
integratie
G-Link

Onze Handvatten
met systeem

ACTIVE

Onze Merge handvatten zijn de combinatie van integratie en ergonomie voor de cockpit van je fiets.
Dankzij de unieke G-Link interface is het mogelijk je
gekozen accessoires optisch, functioneel en ergonomisch te integreren op je stuur.
Voor je individuele rijstijl en stuurhouding bieden wij
de Merge handvatten in een passend ergonomisch

NEW
MERGE TREKKING BAR
· D3-componenten
· Geïntegreerde demping
· Ergonomisch gevormd, multipositie
· Incl. Contec G-Link systeem
0.318.809/1 140 mm

003495

0.318.810/9 96 / 140 mm

003495

G-Link

G-Link

G-Link

NEW

NEW

design aan - voor City, Urban, Trekking en Mountain.
Met een duurzaam, schokabsorberend en non-stick
rubbercompound zorgen de Merge handvatten voor
een hoogwaardige en constant aangename grip.

G-Link

ACTIVE

NEW

NEW

MERGE TREKKING ERGO

MERGE CITY ERGO

MERGE CIT Y COMFORT

M E R G E M O U N TA I N C O M F O R T

· D3-componenten
· Geïntegreerde demping
· Ergonomisch gevormd
· Incl. Contec G-Link systeem

· D3-componenten
· Geïntegreerde demping
· Ergonomisch gevormd
· Incl. Contec G-Link systeem

· D3-componenten
· Geïntegreerde demping
· Ergonomisch gevormd
· Incl. Contec G-Link systeem

· D3-componenten
· Geïntegreerde demping
· Ergonomisch gevormd
· Incl. Contec G-Link systeem

0.318.807/5 140 mm

002995

0.318.813/3 140 mm

002995

0.318.811/7 140 mm

002795

0.318.805/9 140 mm

002795

0.318.808/3 96 / 140 mm

002995

0.318.814/1 96 / 140 mm

002995

0.318.812/5 96 / 140 mm

002795

0.318.806/7 96 / 140 mm

002795

80

81

Handvatten G-Link

Ergo Handvatten

M E R G E M O U N TA I N S T R A I G H T

NEW

· D3-componenten
· Geïntegreerde demping
· 140 mm
· Incl. Contec G-Link systeem

G-Link

0.318.804/2 zwart / grijs

002495

Met ons heb je
alles is onder
controle

MERGE URBAN

NEW

· D2-componenten
· Geïntegreerde demping
· 140 mm
· Incl. Contec G-Link systeem

G-Link

0.318.815/8 zwart / grijs
ACTIVE

TOUR WING DLX
002495

· Silicone
· Klemringen aan de buitenkanten, optimaal voor
draaiverstellers
· Ergonomisch gevormd
· 133 mm
0.318.219/3 zwart

002995

Materiaal
Sensitive-Touch-Silicone
Het High-Tech materiaal voor onze toekomstige handvatten. Deze speciale samenstelling zorgt voor een
goede demping en biedt onder alle omstandigheden een goede grip. Samenstelling van het materiaal is anti-allergisch en is voor elk huidtype geschikt
zodat je
zonder irritaties in elk weertype lekker kunt fietsen.
Kurk
Heeft een optimale huidverdraagzaamheid, hoge
ademingsactiviteit, micro-dempende eigenschappen
en is zweetabsorberend.
D2-componenten
In het handpalm-bereik zorgt het zachte gel-mengsel
voor comfort en schokabsorbering, de harde buitenkant zorgt voor goede grip op de stuurbocht.

D3-componenten
Gemiddeld zacht - in het voorste gedeelte, daardoor
hebben de vingers een vaste en veilige grip. Zacht in het achterste bereik voor beste schokabsorbering.
Hard - aan de binnenkant voor een veilige verbinding
tussen handvat en stuurbocht.
Schuimplastic
Werkt schokabsorberend en vermindert vibraties tijdens de rit.
D2-taped
In het midden met schokabsorberend D2-stuurlint
omwikkeld.
Echt leder
Hoog comfort en ademingsactiviteit door hoogwaardig leder. Natuurlijke temperatuurregulatie.

TOUR WING

TOUR WING ECO

· D2-componenten
· Klemringen aan de buitenkanten, optimaal voor draaiverstellers
· Ergonomisch gevormd
· Zwart / grijs

· Klemringen aan de buitenkanten, optimaal voor draaiverstellers
· Ergonomisch gevormd
· Zwart

0.318.098/1 133 / 93 mm

001995

0.318.099/9 133 mm (speciale artikel, zonder verpakking)

001995

0.318.228/4 138 / 98 mm

001495

0.318.229/2 138 mm

001495

Kraton
Een speciaal elastomeer combineert dempingscomfort, slijtvastheid en weersbestendigheid.
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Handvatten Ergo

Ergo Handvatten

TOUR DELUXE PRO KORK
· D3-componenten
· Ergonomisch gevormd
· 140 mm

Features voor je
rijcomfort
Ergonomisch gevormd
Het vleugelvormige design met het brede vlak ondersteunt de handpalm en verhindert het onnatuurlijk
ombuigen van de pols. Doofheidsgevoel en pijn in de
handen worden ook op lange afstanden vermeden.
Bar ends
Bovendien zorgen onze handvatten met geïntegreerde bar ends nog voor een extra goede handpositie tijdens het fietsen. Het wisselen van de positie voorkomt nog meer de vermoeidheid van de handen, dit is nogal van belang, als je over een lange tijd
en vele kilometers in de zadel blijft zitten.

0.318.942/0 zwart / kurk

Lockring stuurklemming
De Lockringen voor de handvatten vergemakkelijken
niet alleen de montage, maar voorkomen ook het verdraaien. Door de geïntegreerde schroefbeveiliging
behouden de handvatten hun positie en bieden nog
meer comfort en veiligheid met een hoogwaardige
look.

TOUR DELUXE KORK
· D3-componenten
· Ergonomisch gevormd
· Kurk / zwart
0.318.940/4 135 mm

002495

0.318.941/2 92 / 135 mm

002495

ERGO KORK +

TOUR DELUXE PRO

· D3-componenten
· Ergonomisch gevormd
· 130 mm

· D3-componenten
· Ergonomisch gevormd, multi-positie
· 140 mm
0.318.994/1 zwart / grijs

002995

002595

0.318.970/1 kurk / zwart

001995

TOUR PRO KORK
· D2-componenten
· Ergonomisch gevormd
· Kurk / zwart

TOUR DELUXE
· D3-componenten
· Ergonomisch gevormd
· Zwart / grijs
0.318.971/9 135 mm

001995

0.318.972/7 92 / 135 mm

001995

0.318.991/7 135 mm

001895

0.318.992/5 92 / 135 mm

001895

ERGO +
TOUR PRO

· D3-componenten
· Ergonomisch gevormd
· 133 mm

· D2-componenten
· Ergonomisch gevormd
· Zwart / grijs
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0.318.966/9 zwart / grijs / zwart

001995

0.318.918/0 135 mm

001395

0.318.967/7 zwart / grijs / groen

001995

0.318.919/8 92 / 135 mm

001395

0.318.968/5 zwart / wit / rood

001995
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Handvatten Ergo

Leder Handvatten

ERGO +

C L A S S I C E XC LU S I V M E L LOW

· D2-componenten
· Ergonomisch gevormd
· Zwart / grijs

· Echt leer
0.318.363/9 125 mm, honey

005695

0.318.904/0 130 mm

000995

0.318.364/7 125 mm, gravy

005695

0.318.905/7 92 / 130 mm

000995

0.318.365/4 125 mm, coffee

005695

0.318.366/2 95 / 125 mm, honey

005695

0.318.367/0 95 / 125 mm, gravy

005695

0.318.368/8 95 / 125 mm, coffee

005695

TOUR ERGO
· D2-componenten
· Ergonomisch gevormd
· Zwart / grijs
0.318.981/8 135 mm

000995

0.318.982/6 92 / 135 mm

000995

MIRAGE ERGO EXCLUSIV
· D3-kern met echt leer omheen
· Ergonomisch gevormd
0.318.611/1 135 mm, coffee

003495

0.318.612/9 135 mm, gravy

003495

0.318.613/7 135 mm, honey

003495

0.318.614/5 92 / 135 mm, coffee

003495

0.318.615/2 92 / 135 mm, gravy

003495

0.318.616/0 92 / 135 mm, honey

003495

CLASSIC EXKLUSIV GEEBEE
· Echt leer
0.318.602/0 125 mm, coffee

003695

0.318.601/2 125 mm, gravy

003695

0.318.600/4 125 mm, honey

003695

0.318.605/3 95 / 125 mm, coffee

003695

0.318.604/6 95 / 125 mm, gravy

003695

0.318.603/8 95 / 125 mm, honey

003695

ERGO EXCLUSIV +
· D3-kern met echt leer overtrokken
· Ergonomisch gevormd
· 135 mm
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0.318.801/8 coffee

002995

0.318.803/4 gravy

002995

0.318.802/6 honey

002995
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Handvatten Leder

Sport Handvatten

MIRAGE EXCLUSIV

TRAIL

· Echt leer
· Dubbele stuurklemming
· 131 mm

· D2-componenten
· 125 mm

0.318.608/7 honey

003995

0.318.609/5 gravy

003995

0.318.610/3 coffee

003995

0.318.928/9 zwart

001995

0.318.995/8 wit

001995

TOUR EXCLUSIV

TRAIL PRO

· Met kunstleer overtrokken D1-kern
· Ergonomisch gevormd

· D2-componenten
· 135 mm

0.318.935/4 135 mm, coffee

001595

0.318.938/8 zwart

001995

0.318.936/2 92 / 135 mm, coffee

001595

0.318.996/6 wit

001995

0.318.926/3 135 mm, gravy

001595

0.318.927/1 92 / 135 mm, gravy

001595

TOUR EXCLUSIV PRO

TRAIL X

· Met kunstleer overtrokken D2-kern
· Ergonomisch gevormd

· D2-componenten
· X-Grip lamellen
· 135 mm

0.318.947/9 135 mm, coffee

002595

0.318.948/7 92 / 135 mm, coffee

002595

0.318.945/3 135 mm, honey

002595

0.318.946/1 92 / 135 mm, honey

002595

0.318.997/4 zwart

001995

T R AV E L L E R
· Echt leer
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0.318.955/2 138 mm, zwart

002695

0.318.954/5 92 / 138 mm, zwart

002695

0.318.957/8 138 mm, bruin

002695
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Handvatten Sport

Sport Handvatten

G-RING SELECT

TRAIL SHOCK

· Aluminium klemringen voor handvatten
· Passend voor Trail / Trail Pro / Trail X
· Set à 2 stuks

· D2-componenten
· 129 mm
0.318.993/3 zwart

0.318.255/7 rocket silver

000695

0.318.256/5 honky white

000695

0.318.257/3 limousine black

000695

0.318.258/1 blue steel

000695

0.318.259/9 riot red

000695

0.318.265/6 heart of gold

000695

0.318.266/4 ultra violet

000695

0.318.267/2 guerilla green

000695

0.318.268/0 odd orange

000695

001995

TRAIL FOAM
· Schuimplastic
· 129 mm

G-CAP SELECT

0.318.932/1 zwart

· Aluminium stuurdoppen voor handvatten
· Passend voor Trail / Trail Pro / Trail X
· Set à 2 stuks
0.318.269/8 rocket silver

001095

0.318.270/6 honky white

001095

0.318.271/4 limousine black

001095

0.318.272/2 blue Steel

001095

0.318.273/0 riot red

001095

0.318.274/8 heart of gold

001095

0.318.275/5 ultra violet

001095

0.318.276/3 guerilla green

001095

TRAFFIC FOAM

0.318.277/1 odd orange

001095

· Schuimplastic
· 129 mm
0.318.933/9 zwart

001995

001995

ZEN
· Silicone - ultra licht & uitstekende grip
· Anti-slip bevestiging zonder verschroeving
· 135 mm
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0.318.959/4 neoyellow

001995

0.318.960/2 neogreen

001995

0.318.951/1 neoblue

001995

TRAIL D3 EVO NEO

DURA KORK

· D3-drie componenten
· 135 mm

· Kurk

0.318.346/4 coolgrey / zwart

001995

0.318.347/2 neogreen / zwart

001995

0.318.348/0 neoblue / zwart

001995

0.318.349/8 neoyellow / zwart

001995

0.318.352/2 neored / zwart

001995

0.318.937/0 127 mm

000995

0.318.939/6 92 / 127 mm

000995
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Handvatten Kids

NEW

Stuurlinten Handvatten

Altijd goed
omwikkeld

J O L LY K I D
- Kranton rubber
- Met bol en flens voor extra zekerheid
- 115 mm

KIDS

0.318.426/4 zwart

000795

0.318.427/2 magenta

000795

0.318.428/0 blauw

000795

0.318.429/8 groen

000795

0.318.430/6 oranje

000795

KORK 2K
· Synthetisch kurk stuurlint
· Met branding
· Reduceerd druk en vibraties
· Zeer elastisch en optimale grip
· Incl. stuurdoppen en strips

KIDS

HAPPY KID

0.319.919/7 wit

001295

· Kranton rubber
· Met bol en flens voor extra zekerheid
· 105 mm

0.319.920/5 zwart

001295

0.319.921/3 geel

001295

0.319.922/1 rood

001295

0.319.923/9 blauw

001295

0.319.924/7 groen

001295

0.318.890/1 zwart

000795

0.318.891/9 neored

000795

0.318.892/7 neoblue

000795

0.318.893/5 neogreen

000795

0.318.894/3 neoyellow

000795

CARBON

GOO+

· Polyurethaan stuurlint in carbon optiek
· Incl. doppen en tapes

· Hoogwaardig stuurlint met anti-slip oppervlak
· De PU-basis reduceert druk en vibraties behoorlijk
· Incl. 2 stuurdoppen en plakstrips

0.319.918/9 carbon

001495
0.319.961/9 zwart
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002695

93

Handvatten Stuurlinten

Stuurlinten Handvatten

GOO D2

CLASSIC EXCLUSIV BEETEE

· Hoogwaardig Dual Density D2 stuurlint met anti-slip oppervlak
· PU-coating op de onderkant reduceert de druk en vibraties nog beter, met
optimale grip
· Incl. 2 stuurdoppen met conusklemming en plakstrips

· Echt leder
· Incl. stuurdoppen
0.319.899/1 coffee

006995

0.319.962/7 zwart / coolgrey

002795

0.319.898/3 gravy

006995

0.319.963/5 zwart / neored

002795

0.319.897/5 honey

006995

0.319.964/3 zwart / neoyellow

002795

0.319.965/0 zwart / neoblue

002795

0.319.966/8 zwart / neogreen

002795

Reserve / toebehoren Handvatten

MICRO 2K
STUURDOPPEN

· Hoogwaardig microvezel stuurlint
· Een PU-coating op de onderkant reduceert de druk en vibraties enorm
· Zeer elastisch, optimale grip
· Afwasbaar
· Incl. stuurdoppen en tape

0.319.929/6 zwart / grijs

· Kunststof met klemschroef
· Paar
0.316.927/3 zwart

000495

001995

FOAM-OVERTREK
U LT R A 2 K

· Voor multifunctionele stuurbocht
· Zwart

· Hoogwaardig microvezel stuurlint, met ultrasoft oppervlak
· PU-coating op de onderkant reduceert de druk en vibraties enorm
· Zeer elastisch, optimale grip
· Afwasbaar
· Incl. stuurdoppen en tape
0.319.941/1 zwart / grijs

0.318.005/6 4 x 400 mm

000795

0.318.006/4 6 x 400 mm

000995

001995

I S O TA P E
· Rol
· Breedte 15 mm
· Lengte 4,5 m

DMND 2K
· Hoogwaardig synthetisch PU-stuurlint
· Verbeteerd comfort door materiaal-mix met gel, reduceerd vibraties en zorgt
voor een goed contact op het stuur
· Zeer elastische en optimale grip
· Afwasbaar
· Incl. stuurdoppen en tape
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0.319.998/1 wit

001595

0.319.997/3 zwart

001595

0.319.992/4 coolgrey

001595

0.319.996/5 neogreen

001595

0.319.995/7 neoblue

001595

0.319.994/0 neoyellow

001595

0.319.993/2 neored

001595

0.319.402/4 zwart

NEW

000395

STUURDOPPEN
0.318.830/7 G-LINK

000295

G-Link
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Handvatten Reserve / toebehoren

NEW

LO C K R I N G
0.318.828/1 G-Link

000495

G-Link

NEW

S PA C E R
0.318.829/9 G-Link

000495

G-Link

NEW

GLINK
· Houder voor Bosch Remote bedieningseenheid
· Passend voor alle handvatten uit de CONTEC "MERGE" serie
· Met CONTEC G-Link systeem

G-Link
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0.318.104/7 zwart

000195

97

Geeft het vulvolume
van de bidon aan.

BIDONS

Geschikt voor
bidonhouders

Alles om je
dorst te lessen
Bidons en houders zijn onmisbaar voor elke fiets
waarmee je een tocht wilt maken. Deze combinatie
bied je wat je lichaam onderweg nodig heeft: vocht.
Bidonhouders
CONTEC bidonhouders zijn passend voor alle gangbare standaard bidons, maken het gemakkelijk inzetten en uithalen mogelijk en garanderen een veilige
standvastigheid van de bidon tijdens het fietsen.
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Bidons
De CONTEC bidons zijn door de grote schroefdop
goed te vullen en te reinigen. Het kunststof is reukloos
en van smaakneutraal materiaal vervaardigd. Nog een
voordeel: je kunt je CONTEC bidon in de vaatwasser
reinigen.
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Bidons Bidonhouders

Bidonhouders Bidons

COA LC AG E

POUND CAGE

· Nylon met koolstofvezel versterkt
· 17 g

· 6061 aluminium
· 60 g

0.319.450/3 zwart

003495

0.319.130/1 zwart

000995

BTO
POUND CAGE SELEC T

· Aluminium
· 29 g
0.319.447/9 zwart

001395

0.319.448/7 zilver

001395

ORIGINAL
· Kunststof
· 35 g
0.319.449/5 zwart

000995

· 6061 aluminium
· 60 g
0.319.131/9 zwart / Limousine black

000995

0.319.132/7 zwart / Riot red

000995

0.319.133/5 zwart / blue Steel

000995

0.319.134/3 zwart / Odd orange

000995

0.319.135/0 zwart / Heart of gold

000995

0.319.136/8 zwart / Rocket silver

000995

0.319.137/6 zwart / Honky white

000995

0.319.138/4 zwart / Ultra violet

000995

0.319.139/2 zwart / Guerilla green

000995

POUND CAGE NEO
NEO CAGE

· 6061 aluminium
· 60 g

· Kunststof
· 29 g

0.319.156/6 zwart / neoyellow

000995

0.319.442/0 zwart / coolgrey

001395

0.319.157/4 zwart / neogreen

000995

0.319.443/8 zwart / neoblue

001395

0.319.158/2 zwart / neored

000995

0.319.444/6 zwart / neogreen

001395

0.319.159/0 zwart / neoblue

000995

0.319.445/3 zwart / neored

001395

0.319.160/8 zwart / coolgrey

000995

0.319.446/1 zwart / neoyellow

001395

LEFT2RIDE

POUND CAGE PET

· Kunststof
· Inzetten/uithalen van de zijkant
· Voor rechts- en linkshandigen
· 44 g

· 6061 aluminium
· Voor 0,33 l - 0,6 l PET drinkflessen en drankblikjes
· 99 g
0.319.027/9 zwart

0.319.983/3 zwart
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001295

001295
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Bidons Bidonhouders

NEW

Bidonhouders Bidons

AERO FLEX

SLACKER CAGE

· Zeer licht van gewicht 5052 aluminium houder
· Elastomeer inlay voor veilige standvastigheid van de bidon
· 24 g

· 6061 aluminium
· Optimaal voor kleine frames
· Reversibel voor rechts- of linkshandig gebruik
· Constructie zonder lasnaad
· 41 g

0.319.000/6 zwart

001495

0.319.940/3 zwart

CLASSIC

AERO FLEX

· 6061 aluminium
· 45 g

· Aluminium 5052
· Elastomeer inlay voor veilige standvastigheid van de bidon
· 24 g
0.319.925/4 zwart

001095

001495

0.319.902/3 zilver

000895

0.319.903/1 zwart

000895

RETRO CLASSIC
· Aluminium
· Klassieke bouwvorm
· Met hoogwaardig verwerkte applicaties van echt leder
· 100 g

AERO LITE
· Zeer flexibele kunststof houder
· Voorkomt krassen op de alu bidon
· 28 g

0.319.906/4 zilver gepolijst
0.319.927/0 zwart

001595

000995

BAR CLASSIC
· 6061 aluminium
· Voor stuurmontage tot Ø 22,2 mm
· 110 g

AERO XS
· Aluminium 6061
· 45 g

0.319.909/8 zwart

0.319.934/6 zwart

000995

0.319.935/3 carbon-look

001095

000995

To e b e h o r e n B i d o n s
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2NINE

BC

· Kunststof
· Voorkomt krassen op aluminium bidons
· 29 g

· Aluminium adapter voor de stuurbocht
· Maakt de montage van bidonhouders op een stuur mogelijk, geschikt voor Ø
22,2-25,4 mm
· Incl. bouten en spacer

0.319.942/9 zwart

000995

0.319.943/7 wit

000995

0.319.908/0 zwart

001195
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Bidons

Bidons

Verfrissing tot
de laatste slok

RIVERS L
· 800 ml
· Kunststof
· Tot 100 % druppelvrij door dubbelsluitsysteem
· Ergonomisch gevormd mondstuk
· BPA vrij
· Geschikt voor de vaatwasmachine

Als je lang actief wilt blijven op de fiets is
drinken heel belangrijk. Dit geldt zowel
voor plezierfietsers als voor sportieve
bikers. Om je onderweg goed te verzorgen,
is er niets gemakkelijker dan snel naar een
drinkfles te grijpen. Het drinken is bijzonder comfortabel dankzij de ergonomische
siliconen mondstukken met een bijzonder grote uitloop bij onze bidon-modellen Rivers M en L. Voor alle bidons van de
Rivers-modellen gebruiken wij een geur- en
smaakloze bidon-body gemaakt van BPAvrij materiaal. Dit onderstreept een comfortabel drinkgedrag en helpt je om met frisdrank op de fiets verzorgt te worden.

0.319.822/3 wit / stripes

001295

0.319.823/1 zwart / coolgrey

001295

0.319.824/9 zwart / neoblue

001295

0.319.825/6 zwart / neogreen

001295

RIVERS M
· 650 ml
· Kunststof
· Tot 100 % druppelvrij door dubbelsluitsysteem
· Ergonomisch gevormd mondstuk
· BPA vrij
· Geschikt voor de vaatwasmachine

RIVERS ECO L

RIVERS ECO M

· 800 ml
· Polypropyleen, geurloos en smaakneutraal
· Gemakkelijk in te knijpen
· Ergonomisch gevormd mondstuk
· BPA vrij
· Geschikt voor de vaatwasmachine

· 650 ml
· Polypropyleen, geurloos en smaakneutraal
· Gemakkelijk in te knijpen
· Ergonomisch gevormd mondstuk
· BPA vrij
· Geschikt voor de vaatwasmachine

0.319.888/4 zwart / coolgrey
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000795

0.319.887/6 zwart / coolgrey

0.319.818/1 wit / stripes

001095

0.319.819/9 zwart / coolgrey

001095

0.319.820/7 zwart / neoblue

001095

0.319.821/5 zwart / neogreen

001095

000695

105

G-Link
Compatibel met CONTEC
G-Link handvatten. Componenten met dit teken
kunnen ruimtebesparend
en ergonomisch direct op
de G-Link handvat worden
gemonteerd.

FIETSBELLEN

Speciaal voor kinderen.
Onderdelen en accessoires
die door design, grootte
en kleur specifiek voor
de jongste fietsers zijn
bedoelt.

Is er een
rinkelend geluid?
Fietsbellen worden vaak onderschat. Maar dit kleine
fietsonderdeel heeft wel een groot effect. Met een
fietsbel kun je andere weggebruikers waarschuwen
voordat je ze inhaalt. We bieden onze CONTEC fiets-

D I A M O N D B I N G G L PAGINA 108
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bellen in verschillende variaties aan, die een deel uitmaken van onze kleurenwereld-selectie Neo en Classic. Zo worden zelfs fietsbellen als saaie toevoeging
op elke fiets de kers op de taart.
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Fietsbellen

NEW

G-Link

Fietsbellen

DIAMOND BING GL

MINI BING

· Messing
· Bel-Ø 26 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden
· Passend voor links en rechts
· Incl. Contec G-Link systeem

· Messing
· Met universeel stuurhouder
· Bel-Ø 23 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden

0.320.996/2 zwart mat
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000995

0.320.910/3 zwart / coolgrey

000695

0.320.911/1 zwart / neored

000695

0.320.912/9 zwart / neogreen

000695

0.320.913/7 zwart / neoblue

000695

0.320.914/5 zwart / neoyellow

000695

DIAMOND BING

BING

· Messing
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 26 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden

· Aluminium
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 37 mm

0.320.988/9 zwart / rocket silver

000995

0.320.989/7 zwart / blue steel

000995

0.320.990/5 zwart / riot red

000995

0.320.991/3 zwart / heart of gold

000995

0.320.992/1 zwart / ultra violet

000995

0.320.993/9 zwart / guerilla green

000995

0.320.994/7 zwart / odd orange

000995

0.320.901/2 rocket silver

000495

0.320.902/0 honky white

000495

0.320.903/8 limousine black

000495

0.320.904/6 blue steel

000495

0.320.905/3 riot red

000495

0.320.906/1 heart of gold

000495

0.320.907/9 ultra violet

000495

0.320.908/7 guerilla green

000495

0.320.909/5 odd orange

000495

DIAMOND BING

CUP-A-DING

· Messing
· Universele stuurhouder
· Bel-Ø 26 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden

· Aluminium
· Bel-Ø 34 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden

0.320.981/4 zwart / rocket silver

000995

0.320.982/2 zwart / blue steel

000995

0.320.983/0 zwart / riot red

000995

0.320.984/8 zwart / heart of gold

000995

0.320.985/5 zwart / ultra paars

000995

0.320.986/3 zwart / guerilla green

000995

0.320.987/1 zwart / odd orange

000995

0.320.422/9 zilver, passend voor 22,2 mm stuur-Ø

000595

0.320.423/7 zwart, passend voor 22,2 mm stuur-Ø

000595

0.320.424/5 zilver, met universele houder

000595

0.320.425/2 zwart, met universele houder

000595
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Fietsbellen

Fietsbellen

NEW

PLEZIER GECOMBINEERD MET VEILIGHEID
De jongste fietsers worden verrast door onze
CONTEC kinder fietsbellen met hun monster-look of door het design van onze kinderhelmen. Tegelijkertijd beschermen de fietsbellen de jongeren met een doordringend,
helder geluid. De kinder fietsbellen hebben
een klepel die makkelijk te bedienen is, zodat
de kleintjes de aandacht op zich kunnen vestigen in het verkeer door een opvallend rinkelend geluid.

NEW

NEW

110

NEW

BELLE

BEAST

KID-A-RING

· Messing
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 34 mm

· Aluminium
· Passend stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 45 mm

· Aluminium
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 55 mm

0.320.442/7 blauw

001295

0.320.439/3 blauw

000795

0.320.932/7 circus bear

000795

0.320.443/5 roze

001295

0.320.440/1 pink

000795

0.320.933/5 circus fox

000795

0.320.444/3 mint

001295

0.320.441/9 oranje

000795

0.320.934/3 safety cat

000795

0.320.935/0 galaxy

000795

0.320.936/8 display à 10 stuks, 2x circus bear / 2x circus fox / 3x
safety cat / 3x galaxy

006995

111

Fietsbellen

Fietsbellen

MEDI BELL
· Aluminium
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 40 mm
0.320.925/1 zwart

000395

MINI BELL
· Aluminium
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 33 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden
0.320.920/2 zwart

000395

0.320.921/0 wit

000395

0.320.922/8 zilver

000395

0.320.923/6 blauw

000395

0.320.924/4 rood

000395

0.320.931/9 display à 20 stuks, 10x zwart / 10x wit

007995

BIG DONG
· Staal
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 88 mm

NEW
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0.320.953/3 zwart

001195

0.320.954/1 zilver

001195

TA R T E - A - B I N G

LITTLE DING

· Aluminium
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 45 mm

· Staal
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 66 mm

0.320.435/1 zwart gezandstraald

000495

0.320.950/9 zwart

000995

0.320.436/9 grijs, gezandstraald

000695

0.320.951/7 zilver

000995

0.320.438/5 koper, gezandstraald

000595
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Fietsbellen

Fietsbellen

PUSH-A-DING

CLASSIC DING DONG

· Staal
· Passend voor 22,2 mm stuur-Ø
· Ø 50 mm

· Messing
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm

0.320.420/3 zilver

000595

0.320.421/1 zwart

000595

0.320.964/0 Classic Little Ding, bel-Ø 66 mm

002495

0.320.965/7 Classic Big Dong, bel-Ø 84 mm

002495

CLASSIC DING
· Messing
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 55 mm

MOVE-E-DING
· Aluminium
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 32 mm

0.320.958/2 messing

0.320.977/2 zwart, met universele houder

000695

0.320.979/8 zwart, met standaard klem

000695

001195

CLASSIC BING
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 47 mm

RING-E-DING

0.320.966/5 messing

000995

· Aluminium
· Lichte kunststof basis
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 42 mm
· Bijv. voor Pedelecs / E-bikes met beperkte plaats
0.320.956/6 zwart

000595

CLASSIC DIAMOND BING
· Messing
· Passend voor stuur-Ø 22,2 mm
· Bel-Ø 26 mm
· Klepel kan 360° gedraaid worden
0.320.976/4 messing
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000995
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Computer

CBC-464

Aantal functies van
de fietscomputer.

COMPUTER

Super eenvoudige bediening, overzichtelijk en groot display met verlichting.
Toont alle informaties met betrekking tot snelheid, afstand en tijd. Montage
zonder gereedschap. Kabelgebonden.
8 functies
Fietsfuncties
· Snelheid (tot 199 km/h)
· Vergelijking snelheid
· Actuele snelheid
· Gemiddelde snelheid
· Maximale snelheid
· Auto start / stop
· Dag- / totale afstand
· Dag- / totale rijtijd

Groot display,
compacte
bouwconstructie en
een sportief design
Een super eenvoudige bediening en een overzichtelijk display maken deze computer tot een
trouwe metgezel. Een automatische functie-doorloop met de zelfverklarende pictogrammen

kan aan- of uitgeschakeld worden. Of voor een
gewone fietstocht voor de ambitieuze sporter,
met deze toestellen heeft iedereen wel de juiste
keuze gemaakt.

Extra functies:
· Klok
· Power-down-modus
· Night-light-display

0.321.928/4 coolgrey / zwart

002195

0.321.929/2 neored / zwart

002195

0.321.930/0 neoblue / zwart

002195

0.321.931/8 neogreen / zwart

002195

0.321.932/6 neoyellow / zwart

002195

Smartphone toebehoren

A D D. A L L
· Universele houder, silicone
· Montage op de bidonhouder-oogjes of d.m.v. O-ringen zonder gereedschap
bijv. op stuur, frame, zadelpen of rugzak
· Voor alle objecten tot Ø 3" / 7,62 cm of minder, bijv. voor smartphone,
zaklamp, drinkfles, jas
0.321.949/0 zwart

001995

SPYDER
· Silicone houder voor Smartphones
· Universeel passend voor alle gangbare Smartphones
· Montage zonder gereedschap
0.321.950/8 zwart

001495

GPS MOUNT
· Aluminium houder voor fietscomputer
· Voor stuur-Ø 31,8 mm incl. spacer
· O.a. compatibel met Garmin en Mio 100 serie
· 1/4 draai - Twist Lock
· 20 g
0.321.901/1 zwart
116

002495
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Geeft het percentage aan
waarmee reflecties en
zwerflicht worden verminderd voor een beter zicht in
de achteruitkijkspiegel

Goedkeuring voor S-Pedelecs / E-bikes tot 45 km/h
met ECE-certificering.

G-Link
Compatibel met CONTEC
G-Link handvatten. Componenten met dit teken
kunnen ruimtebesparend
en ergonomisch direct op
de G-Link handvat worden
gemonteerd.

ACHTERUITKIJK SPIEGEL

Voor comfort en
veiligheid op de
fiets, E-bike en
S-pedelec
Onze E-View achteruitkijkspiegels voor fietsen. Het
plus in zaken overzicht kost niet meer dan een snelle
kijk, om de verkeerssituatie te analyseren of om te zien
waar de verkeersdeelnemers zijn gebleven. Het hoogtepunt vormen de nieuwe E-View Evo-modellen, passend voor de montage op de systeem-handvatten
G-Link en met een universele stuurklem. Dankzij het
geraffineerd design zijn de Evo-modellen geschikt
voor de montage aan beide zijden, de dazz-lens van
speciaal veiligheidsglas vermindert hinderlijke reflecties om 75%. De Evo spiegels zijn ook Made in Ger-

E - V I E W E V O G L PAGINA 120
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many. Door de flexibele bevestigingsmogelijkheden
kunnen de E-View achteruitkijkspiegels op nagenoeg
elk soort fiets eenvoudig worden gemonteerd. De verschillende spiegelvormen bieden voor elke smaak de
juiste look. Onze spiegels zijn verkrijgbaar met twee
verschillende coatings die storende reflecties in verschillende mate onderdrukken en dus een hogere veiligheid en betere kwaliteit voor de herkenbaarheid
garanderen. Spiegels met onze Glare-lens verminderen tot max. 50% van deze reflecties, spiegels met de
Dazz-lens zelfs tot max. 75%.
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Achteruitkijkspiegel

Achteruitkijkspiegel

Alles in één
oogopslag
NEW

G-Link

E-VIEW EVO GL
· Universeel verstelbaar
· Passend voor rechtse en linkse stuurklemming met
Ø 22,2 mm
· Lens van veiligheidsglas (97 x 68 mm)
· Met Dazz lens (tot max. 75 % minder reflexie)
· Incl. Contec G-Link systeem en standaard stuurklem
0.322.923/4 zwart mat

002995

NEW

E-VIEW EVO

E-VIEW SPEED
· Toegestaan voor E-bikes tot max. 45 km/h
· Met Dazz lens (tot max. 75 % minder reflexie)
· Groothoekspiegel met dimmende functie
· Frame van nylon met aandeel glasvezels
· Voor stuur-Ø 22,2 mm

· Universeel verstelbaar
· Passend voor rechtse en linkse montage
· Voor stuurbinnenklem-Ø 16 mm
· Lens van veiligheidsglas (97 x 68 mm)
· Met Dazz lens (tot max. 75 % minder reflexie)
0.322.924/2 E-View Evo S

001995

korte spiegelarm (85 mm)
0.322.925/9 E-View Evo M

0.322.921/8 rechts
0.322.922/6 links

E-VIEW XS

E-VIEW

· Verstelbare achteruitkijkspiegel
· Lens van veiligheidsglas
· Lens-Ø 62 mm
· Frame van nylon met aandeel glasvezels
· Voor stuurbinnenklem-Ø 16 mm
· Voor rechts of links

· Met Glare lens (tot max. 50 % minder reflexie)
· 360° verstelbare spiegelkop
· Lens van veiligheidsglas
· Frame van nylon met aandeel glasvezels
· Voor stuur-Ø 22,2 mm

003995
003995

0.322.915/0 met Dazz lens (tot max. 75 % minder reflexie)

001995

0.322.912/7 rechtse montage

002295

0.322.913/5 linkse montage

002295

002495

gemiddeld lange spiegelarm (118 mm)
0.322.926/7 E-View Evo L

002995

lange spiegelarm (158 mm)
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BALHOOFDSTELLEN

Alles voor
nauwkeurige
besturing
S.H.I.S.
Onze balhoofdstellen zijn betiteld volgens de S.H.I.S.
(standarized headset identification system) norm.
Door deze norm kan het passende balhoofdstel makkelijker worden gevonden voor je fiets. De letters
geven informatie over de lagercups. De cijfers geven
de binnen- of buitendiameter aan.

Semi-geïntegreerd
Met de montage van semi-geïntegreerde balhoofdstellen zijn gereduceerde resp. individuele inbouwhoogtes mogelijk. Balhoodstellen met een Semi-geïntegreerd systeem worden ook vaak internal of Zero
Stack (ZS) genoemd, omdat de lagers in de stuurbuis
een interne functie hebben.

Standaard / schroefdraad
Het balhoofd wordt met behulp van een schroefdraad op de voorvork vastgezet en zorgt voor de juiste
af-stelling van de stuurbuis.

Geïntegreerd
Volledig geïntegreerde balhoofd-stellen hoeven niet
op de conventionele manier ingeperst te worden. De
roterende functie is al in de stuurbuis met 36° of 45°
geïntegreerd. De lagercups worden zonder gereedschap gemonteerd en hebben binnenin de lagers. Het
voordeel: minder gewicht.

A-head
Het systeem is compatibel met stuurbuizen zonder
draad. Het balhoofdstel wordt met behulp van een
bout met kapje en stermoer vastgezet. Hiervoor moet
eerst de stermoer in de vorkbuis geslagen worden. Bij
een stuurbuis van carbon gebruik je een expander,
welke de afstelschroef in de stuurbuis fixeert. Voor
het vastzetten van de stuurpen moet eerst de speling
van de lagers afgesteld worden. Dit systeem maakt de
montage makkelijker dan bij een conventioneel balhoofd met schroefdraad. De onderste en bovenste
lagercup worden in de stuurbuis ingeperst. De kogellagers zelf lopen in de cups en komen niet in aanraking met het frame.
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Conisch (tapered)
Een tapered of conisch verloop is van belang voor de
maatvoering van het balhoofd. Deze hangt altijd af
van de maat van het frame. Een balhoofd dat boven
1 1/8“ en onder 1 1/2“ meet is voor vorken met een
conisch verlopende schacht met een maat onder van
1 1/2“ en boven 1 1/8“ („ = inch). Een compromis van
gewichtsbesparing en stabiliteit.
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Ballhoofdstellen Standaard

A-head Ballhoofdstellen

HS-10

AHS-20

· 1", staal
· Afgedicht Cartridge-kogellager
· Geschroefd
· Voorvorkconus-Ø 26,4 mm

· 1 1/8", staal
· Kogellager
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: EC 40/28,6 EC 40/30

0.323.900/1 zwart

001395

0.323.921/7 zwart

001495

0.323.901/9 zilver

001395

0.323.922/5 zilver

001495

AHS-30
· 1 1/8" staal
· Afgedicht Cartridge-kogellager
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: EC 38/28,6 EC 38/30

HS-20
· 1", aluminium
· Afgedicht Cartridge-kogellager
· Geschroefd
0.323.902/7 zwart, voorvorkconus-Ø 26,4 mm

002795

0.323.903/5 zilver, voorvorkconus-Ø 26,4 mm

002795

0.323.904/3 zwart, voorvorkconus-Ø 27 mm

002795

0.323.905/0 zilver, voorvorkconus-Ø 27 mm

002795

0.323.923/3 zwart

002195

0.323.924/1 zilver

002195

AHS-40
· 1 1/8", aluminium
· Afgedicht industrielager
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: EC 39/28,6 EC 39/31
0.323.925/8 zwart

003695

HS-30
· 1 1/8", staal
· Afgedicht Cartridge-kogellager
· Geschroefd
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
0.323.906/8 zwart

001395

0.323.907/6 zilver

001395

AHS-50
· 1 1/8", aluminium
· Afgedicht industrielager
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: EC 41/28,6 EC 41/30
0.323.926/6 voorvorkconus-Ø 30,0 mm
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HS-40

AHS-70

· 1 1/8", aluminium
· Afgedicht Cartridge-kogellager
· Geschroefd, semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm

· 1,5", aluminium
· Afgedicht industrielager
· Met spacers & reduceer-onderdelen op 1 1/8"
· Incl. spacerset 1,5"
· Voorvorkconus-Ø 39,8 mm
· S.H.I.S.: EC 52/28,6 EC 52/40

0.323.908/4 zwart

002195

0.323.909/2 zilver

002195

0.323.931/6 zwart

003595

007495
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Ballhoofdstellen Semi-geïntegreerd / Geïntegreerd

Semi-geïntegreerd / Geïntegreerd Ballhoofdstellen

SHS-10

SHS-60

· 1 1/8", aluminium
· Kogellager
· Semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: ZS 40/28,6 ZS 40/30

· 1 1/8" aluminium
· Afgedicht industrielager
· Semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 39,8 mm
· S.H.I.S.: ZS 44/28,6 ZS 55/40

0.323.940/7 zwart

002195

0.323.034/9 zwart

SHS-20

IHS-10

· 1 1/8", aluminium
· Afgedicht industrielager
· Semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: ZS 41/28,6 ZS 41/30

· 1 1/8", aluminium
· Afgedicht industrielager
· Full-integrated
· Zwart
· S.H.I.S.: IS 41/28,6 IS 41/41

0.323.941/5 zwart

003595

0.323.960/5 stuurbuis binnen-Ø 41,0 mm (Cane Creek standaard)

003395

0.323.961/3 stuurbuis binnen-Ø 41,8 mm (Campagnolo standaard)

003395

SHS-30

IHS-20

· 1,5" + 1 1/8", aluminium
· Afgedicht industrielager
· Semi-integrated / conisch vorkbuis "tapered" / 1 1/8" vorkbuis
· Zwart
· S.H.I.S.: ZS 44/28,6 ZS 55/40

· 1 1/8" aluminium
· Afgedicht industrielager
· Full-integrated
· Voorvorkconus-Ø 39,8 mm
· S.H.I.S.: IS 42/28,6 IS 52/40
0.323.035/6 zwart

0.323.942/3 voor 1 1/8"-1,5" (tapered) voorvorken,
voorvorkconus-Ø 39,8 mm

004195

0.323.943/1 voor 1 1/8" voorvorken (reduceren),
voorvorkconus-Ø 30 mm

004195

SHS-40

ISHS-80

· 1 1/8" aluminium
· Afgedicht industrielager
· Semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 30,0 mm
· S.H.I.S.: ZS 44/28,6 ZS 44/30

· 1 1/8" - 1,5" (tapered), aluminium
· Afgedicht industrielager
· Full-/semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 39,8 mm
· S.H.I.S.: IS 42/28,6 ZS 56/40

0.323.032/3 zwart

002995

002295

0.323.006/7 zwart

002995

004495

SHS-50
· 1 1/8" aluminium
· Afgedicht industrielager
· Semi-integrated
· Voorvorkconus-Ø 39,8 mm
· S.H.I.S.: ZS 44/28,6 ZS 56/40
0.323.033/1 zwart
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002995
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B a l l h o o f d s t e l l e n To e b e h o r e n

To e b e h o r e n B a l l h o o f d s t e l l e n

TONCER

NEW

· Met 24 aluminium spacers
· 4x 2 mm, 6x 5 mm, 6x 10 mm, 4x 15 mm, 4x 20 mm

· Met aluminium dopje
· Incl. plug en bout
· Zwart

0.323.971/2 1", zwart

002295

0.323.972/0 1 1/8", zilver

002295

0.323.973/8 1 1/8", zwart

002295

CARBON

0.323.990/3 zwart

000495

COAL.CONE

· Set met 5 spacers
· 3x 5 mm, 1x 10 mm, 1x 15 mm
· 100 % full-carbon in UD-finish
0.323.985/2 1 1/8"

B LO C K C A P

· A-head plug
· 1 1/8"
· Voor carbon voorvorken
001495
0.323.965/4 "COAL.CONE", kapje van aluminium

001395

0.323.966/2 "COAL.CONE LITE", kapje van carbon

002495

SELECT
· Set bestaat uit 5 aluminium spacers
· 3x 5 mm. 1x 10 mm, 1x 15 mm
· 1 1/8"
0.323.911/8 rocket silver

000695

0.323.912/6 honky white

000895

0.323.913/4 limousine black

000695

· Met aluminium kapje
· Incl. plug en bout

0.323.914/2 blue steel

000695

0.323.990/2 1", zilver

000495

0.323.915/9 riot red

000695

0.323.991/0 1", zwart

000495

0.323.916/7 heart of gold

000695

0.323.992/8 1 1/8", zilver

000495

0.323.917/5 ultra violet

000695

0.323.993/6 1 1/8", zwart

000495

0.323.918/3 guerilla green

000695

0.323.998/5 1,5", zwart

000795

0.323.919/1 odd orange

000695

C R AW L E R

S PA L E R
SELECT

· Set bestaat uit 5 aluminium spacers
· 3x 5 mm, 1x 10 mm, 1x 15 mm
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· A-head klembout
· Met aluminium plug
· Incl. plug en bout

0.323.975/3 1", zilver

000495

0.323.976/1 1", zwart

000495

0.323.977/9 1 1/8", zilver

000495

0.323.929/0 rocket silver

000595

0.323.978/7 1 1/8", zwart

000495

0.323.932/4 honky white

000595

0.323.984/5 1 1/8", zwart mat

000795

0.323.933/2 limousine black

000595

0.323.983/7 1,5", zwart

000795

0.323.934/0 blue steel

000595

0.323.986/0 1,5", zwart mat

000795

0.323.935/7 riot red

000595

0.323.936/5 heart of gold

000595

0.323.937/3 ultra violet

000595

0.323.938/1 guerilla green

000595

0.323.939/9 odd orange

000595
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ERGONOMIE
Naar voren gestrekte
houding, zoals op MTB
of Racefiets - de rug is in
een hoek van 45° of minder

Licht voorover gebogen
houding, bijvoorbeeld op
de Trekkingfiets - de rug
is in een hoek van 60° ten
opzichte van de rijweg

01

Fietser en fiets als
een eenheid
Een goed afgestelde machine loopt het beste,
grotendeels onderhoudsvrij en slijtagevast. Zo
is het ook met je lichaam en je fiets. Bij onvoldoende aanpassing aan je lichaam ervaar je langdurig ongemak, doofheidsgevoelens en pijn. Om
gezond en symptoomvrij te fietsen, bieden wij je
alle componenten om je fiets of E-bike perfect
op je af te stemmen. Je kunt in drie stappen zelf
de juiste instelling voor jou en je rijstijl bepalen
en de grote keuze aan onze componenten voor
jezelf beperken. Je CONTEC-specialist adviseert je

graag hoe jij je ergonomische zithouding op de
fiets verder kunt verbeteren.
Jij en je fiets - afhankelijk van je rijstijl - Relaxed,
Active of Sport – wordt je lichaamsgewicht
anders verdeeld over de verschillende contactpunten van het zadel en de handvatten, wat
resulteert in speciale eisen aan hun eigenschappen.
M O U N TA I N B I K E S / R A C E

TREKKINGBIKES

CITYBIKES

Hoek ca. 45°

Hoek ca. 60°

Hoek ca. 90°

Rechte houding op een
citybike of omafiets - de
rug is in een hoek van 90°
ten opzichte van de rijweg

02

03

Z I T P O S I T I E & A N AT O M I E

H A N D V AT & B A C K S W E E P

Afhankelijk van hoe recht je op de fiets
zit, moet het zadel meer van je lichaamsgewicht dragen. Bij een rechte zithouding
(ontspannen) heb je een zadel nodig
met een groot zitvlak voor een optimale
gewichtsverdeling over een zo groot
mogelijk oppervlak.

De handen dragen een groot deel van
het bovenlichaamsgewicht op het stuur.
Zenuwbanen kunnen geïrriteerd raken. Een
groot nadeel is dat veel fietsers hun polsen te veel buigen of de handvatten verkeerd monteren, wat leidt tot onnatuurlijke belasting en op den duur het fietsplezier vermindert.

In een meer naar voren leunende zithouding (Active of Sport) komt er minder
gewicht op het zadel en wordt de contactzone tussen het zadel en je billen kleiner,
het zadel is smaller en langer voor een optimale trapbeweging.
Het is belangrijk dat het zadel je zitbeenderen optimaal ondersteunt om drukbelastingen op de zachte bindweefsels te voorkomen die kunnen ontstaan door

te brede of
te smalle zadels.
Over het algemeen hebben vrouwen vanwege hun vaak bredere bekken ook meerendeels bredere zadels nodig dan mannen. De keuze van het juiste zadel kun je
beter bepalen na het opmeten van de zitbeenafstand.
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VROUWELIJK

MANNELIJK

a
b
c

Voor sturen die te weinig tot middelmatig
naar achteren zijn gebogen (backsweep),
bieden wing-handgrepen ergonomische
ondersteuning, door een groter contactoppervlak voorkomen de handvatten dat de
polsen, de zenuwen en bloedvaten te sterk
gaan knikken. Een juiste montage is belangrijk om de hoek van de pols optimaal te
bevorderen.
Voor een rechte zithouding is een gebogen
stuur met een grote backsweep geschikt
om de natuurlijke houding te ondersteunen.

5-9°
PUNCTUELE
BELASTING

GROOT
C O N TA C T V L A K

15-20°

FOUT

GOED

>30°

FOUTIVE
M O N TA G E

JUISTE
M O N TA G E
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Bijzonder geschikt voor de
vrouwelijke anatomie.

Bijzonder geschikt voor de
mannelijke anatomie.

Geschikt voor elke anatomie.

Waterdicht/waterafstotend
zadeldek voor comfortabel droog zitvlak bij slecht
weer.

ZADELS

Vast in het
zadel zitten
Bijna geen enkel onderdeel van de fiets heeft zoveel
invloed op het comfort als het fietszadel. Het is niet
voor niets een van de meest verbouwde onderdelen,
vooral na aanschaf van een nieuwe fiets. Ons assortiment zadels is onderverdeeld in verschillende toepassingsgebieden - city, trekking, sport, E-bike, E-touring,
E-MTB - evenals verschillende materiaal- en comforttechnologieën, welke afgestemd zijn op je behoeften.
Comforttechnologieën:
O-Zone: Verlaging in het midden van het zadel om
prostaat / schaambeen te ontlasten. Behoudt de
bloed-circulatie in verschillende zitposities.
Full Cut: Opening in het midden van het zadel ontlast
de zenuwen en bloedvaten.

Speciaal voor kinderen.
Onderdelen en accessoires
die door design, grootte
en kleur specifiek voor
de jongste fietsers zijn
bedoelt.
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3Zone: De constant elastische Foam-Matrix met verschillende diktes van de polstering zorgen voor stabiliteit en flexibiliteit om de bloedcirculatie in gevoelige
zones te bevorderen.
Polstermateriaal:
Gel+: elastische gel, past zich door de lichaamstemperatuur aan je eigen anatomie aan en voorkomt tegelijkertijd de drukbelasting.
Foam-Matrix: Koudschuim in verschillende diktes.
Voor een optimale ondersteuning van het lichaam tijdens het fietsen
Leder: Klassiek materiaal voor het zadel welke tijdens het gebruik wordt ingereden en zich daardoor
voorgoed aanpast aan de anatomie van de fietser. De
hardheid van het lederen zadeldek kan worden aangepast met de spanbout.

C L A S S I C E X C L U S I V S P O R T PAGINA 148
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Zadels Elliptic+

Scientific / Aerobic Zadels

SCIENTIFIC

ELLIPTIC +
· City Zone
· Prima +Gel polstering
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· CV Comfort Vent+ Full Cut
· HD Bumper zijbescherming
· ICS compatibel
· Zwart / zilver

ACTIVE

0.726.605/9 dames, L 255 x B 226 mm

004995

0.726.560/6 maat M, zwart / blauw

003995

0.726.606/7 heren, L 269 x B 199 mm

004995

0.726.561/4 maat L, zwart / rood

003995

0.726.562/2 maat XL, zwart / blauw

003995

0.726.563/0 maat XXL, zwart / rood

003995

ELLIPTIC +
ACTIVE

AEROBIC

· Trekking Zone
· Prima +Gel polstering
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· CV Comfort Vent+ Full Cut
· HD Bumper zijbescherming
· ICS compatibel
· Zwart / zilver

ACTIVE

0.726.607/5 dames, L 266 x B 200 mm

004995

0.726.608/3 heren, L 280 x B 181 mm

004995

ELLIPTIC +
ACTIVE

· E-Comfort / Touring
· High Density PU-schuim
· Vacuumverzegeld - 100 % waterdicht
· Gepatenteerde LateralFlex opbouw
· O-Zone
· E-greep uitsparing
· Stalen zadelrail

0.726.558/0 maat M, zwart / blauw

004995

0.726.559/8 maat L, zwart / rood

004995

AEROBIC

· Sport Zone
· Prima +Gel polstering
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· CV Comfort Vent+ Full Cut
· HD Bumper zijbescherming
· ICS compatibel
· Zwart / zilver
0.726.609/1 unisex

· E-Touring / Trekking
· AirMatrix-schuim
· LightFoamCore polster-kern
· Touring Zone
· E-greep uitsparing
· Stalen zadelrail

· E-Sport
· AirMatrix-schuim
· LightFoamCore polster-kern
· Sport Zone
· E-greep uitsparing
· Stalen zadelrail
· zwart / grijs
004995

0.726.557/2 unisex, maat S

004995

3-voudig comfortabel, 100 % waterdicht
Het pluspunt voor comfort: Op het zadel „Elliptic +“ van CONTEC
zal je onbezorgd, comfortabel en gezond kunnen fietsen. Zijn
geheim ligt in de formule van het 3-voudig comfort. Een speciale
schuimstructuur (FM Foam Matrix), een uitstekende gel-polstering en een bouwconstructie voor een optimaal zitgemak tijdens

het fietsen. De ondersteuning zit op de juiste plaatsen, dat zorgt
voor een rondom prettig gevoel. Ook de vorm van het zadel heeft
een doordacht systeem: De „Comfort Vent+ Full Cut“ biedt een
geoptimeerd zithouding en reduceert het gewicht met 20%.

Elliptic+ zadels
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Zadels Anatomic 2

Anatomic 2 Zadels

A N AT O M I C 2 - T R E K K I N G Z O N E C U T

A N AT O M I C 2 - C I T Y Z O N E C U T
· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone Full Cut
· Stalen zadelrail
· Elastomeer-vering

ACTIVE

0.326.950/3 heren, zwart, L 278 x B 168 mm

004495

0.326.902/4 heren, donkerbruin, L 278 x B 168 mm

004495

0.326.951/1 dames, zwart, L 260 x B 210 mm

004495

0.326.904/0 dames, donkerbruin, L 260 x B 210 mm

004495

· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone Full Cut
· Stalen zadelrail
0.326.954/5 heren, zwart, L 267 x B 168 mm

003995

0.326.955/2 dames, zwart, L 246 x B 169 mm

003995

A N AT O M I C 2 - T R E K K I N G
ACTIVE

A N AT O M I C 2 - C I T Y
· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone
· Stalen zadelrail
· Elastomeer-vering
0.326.952/9 heren, zwart, L 272 x B 213 mm

004295

0.326.931/3 heren, donkerbruin, L 272 x B 213 mm

004295

0.326.953/7 dames, zwart, L 253 x B 207 mm

004295

0.326.934/7 dames, lichtbruin, L 253 x B 207 mm

004295

0.326.935/4 dames, donkerbruin, L 253 x B 207 mm

004295

· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone
· Stalen zadelrail
0.326.956/0 heren, zwart, L 268 x B 167 mm

003795

0.326.957/8 dames, zwart, L 246 x B 178 mm

003795

0.326.966/9 dames, donkerbruin, L 246 x B 178 mm

003795

A N AT O M I C 2 - T S
ACTIVE

· High Density PU-schuim polstering + gel inlay
· Vacuum verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-zone
· Stalen zadelrail
· L 277 x B 150 mm
0.326.962/8 zwart

003795

0.326.998/2 donkerbruin

003795

A N AT O M I C 2 - C I T Y L I G H T
· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone
· Stalen zadelrail
· Elastomeer-vering

A N AT O M I C 2 - T S X Z O N E C U T

0.326.958/6 heren, zwart, L 278 x B 168 mm

003995

0.326.968/5 heren, donkerbruin, L 278 x B 168 mm

003995

0.326.959/4 dames, zwart, L 262 x B 189 mm

003995

0.326.969/3 dames, lichtbruin, L 262 x B 189 mm

003995

0.326.996/6 dames, donkerbruin, L 262 x B 189 mm

003995

ACTIVE

· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone Full Cut
· Stalen zadelrail
· L 252 x B 140 mm
· Zwart
0.326.963/6 unisex
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003995
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Zadels Anatomic 2

ACTIVE

Volare Z adels

A N AT O M I C 2 - T S Z B O W

VOLARE CITY XXL

· Hi-Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone
· Stalen zadelrail
· L 279 x B 163 mm
· Zwart

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· Elastomeer demper
· L 260 x B 220 mm
· Zwart

0.326.965/1 unisex

ACTIVE

VOLARE CITY EL

· High-Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone
· Stalen zadelrail
· L 287 x B 144 mm
· Zwart

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· Elastomeer demper
· L 245 x B 205 mm
· Zwart
0.726.622/4 unisex

VOLARE CITY CRUISER

· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone
· Stalen zadelrail
· L 275 x B 148 mm
· Zwart

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· Hangveren
· L 260 x B 220 mm
· Zwart
0.726.758/6 unisex

003795

003795

A N AT O M I C 2 - S P O R T Z O N E C U T

VOLARE GT XL

· High Density PU-schuim polstering + gel kussen
· Vacuum-verzegeld - 100 % waterdicht
· D2-Double Density
· O-Zone Full Cut
· Stalen zadelrail
· L 264 x B 133 mm
· Zwart

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· GT uitvoering: 30 % meer polstering voor het zitvlak
· CrMo zadelrail
· L 260 x B 210 mm
· Zwart

0.326.961/0 unisex

003495

003795

A N AT O M I C 2 - S P O R T

0.326.960/2 unisex

003995

003795

A N AT O M I C 2 - T S Z F L AT

0.326.964/4 unisex
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0.726.623/2 unisex

0.726.621/6 unisex

003795

003995
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Z adels Volare

ACTIVE

Anatomic+ Zadels

VOLARE GT

A N AT O M I C S U M O +

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· GT uitvoering: 30 % meer polstering voor het zitvlak
· CrMo zadelrail
· Zwart

· Gepatenteerde Foam Matrix opbouw met +Gel polstering zorgen voor royale
comfort met minimale drukbelasting
· Vakuum verzegeld - 100 % waterdicht
· Look-in +Gel zichtvenster
· Cool Surface zadeloppervlak reduceert de hitteontwikkeling door de zon
· Stalen zadelrail
· Met elastomeren
· L 260 x B 242 mm
· Zwart

0.726.619/0 heren, L 275 x B 175 mm, 408 g

003495

0.726.620/8 dames, L 255 x B 185 mm, 398 g

003495

0.326.994/1 unisex

003995

VOLARE TREKKING XL
ACTIVE

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· L 255 x B 200 mm
· Zwart
0.726.618/2 unisex

A N AT O M I C J U M B O +
· Gepatenteerde Foam Matrix opbouw met +Gel polstering zorgen voor royale
comfort met minimale drukbelasting
· Vacuum verzegeld - 100 % waterdicht
· Look-in +Gel zichtvenster
· Cool Surface zadeloppervlak reduceert de hitteontwikkeling door de zon
· Stalen zadelrail
· Met elastomeren
· L 260 x B 227 mm
· Zwart

003495

0.326.993/3 unisex

VOLARE TREKKING
ACTIVE

003995

· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· Zwart
0.726.616/6 heren, L 272 x B 170 mm, 360 g

003495

0.726.617/4 dames, L 255 x B 170 mm, 340 g

003495

A N AT O M I C +
· City
· Gepatenteerde Foam Matrix opbouw met +Gel polstering zorgen voor royale
comfort met minimale drukbelasting
· Vacuum verzegeld - 100 % waterdicht
· Look-in +Gel zichtvenster
· Cool Surface zadeloppervlak reduceert de hitteontwikkeling door de zon
· Stalen zadelrail
· L 250 x B 220 mm
· Zwart

VOLARE HYBRID
· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· L 275 x B 145 mm
· Zwart
0.726.624/0 unisex

0.326.992/5 unisex

003795

003495

A N AT O M I C +
ACTIVE

VOLARE JUNIOR
· 3Zone comfortPlus koudschuim-polstering
· CrMo zadelrail
· L 240 x B 145 mm
· Zwart
KIDS
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0.726.625/7 unisex

002295

· Trekking
· Gepatenteerde Foam Matrix opbouw met +Gel polstering zorgen voor royale
comfort met minimale drukbelasting
· Vacuum verzegeld - 100 % waterdicht
· Look-in +Gel zichtvenster
· Cool Surface zadeloppervlak reduceert de hitteontwikkeling door de zon
· Stalen zadelrail
· Zwart

0.326.983/4 heren, L 270 x B 162 mm

003795

0.326.984/2 dames, L 250 x B 185 mm

003795
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Zadels Ergonomic

Ergonomic Zadels

ERGONOMIC

ERGONOMIC

· MatrixFoam PU-schuim polstering
· Comfortabel Flextex zadeldek
· Zone Cut - volledig uitgesneden middendeel
· Stalen zadelrail
· Zwart

ACTIVE

· MatrixFoam PU-schuim polstering
· Comfortabel Flextex zadeldek
· Zone Cut - volledig uitgesneden middenstuk
· Stalen zadelrail
· Zwart

0.726.501/0 dames, L 256 x B 228 mm

002195

0.726.509/3 dames, L 268 x B 171 mm

002195

0.726.500/2 heren, L 268 x B 199 mm

002195

0.726.508/5 heren, L 274 x B 162 mm

002195

ERGONOMIC

ERGONOMIC

· MatrixFoam PU-schuim polstering
· Comfortabel Flextex zadeldek
· Zone - lager middenbereik
· Stalen zadelrail
· Zwart

ACTIVE

· MatrixFoam PU-schuim polstering
· Comfortabel Flextex zadeldek
· Zone - lager middenbereik
· Stalen zadelrail
· Zwart

0.726.503/6 dames, L 256 x B 228 mm

002195

0.726.511/9 dames, L 268 x B 171 mm

002195

0.726.502/8 heren, L 268 x B 199 mm

002195

0.726.510/1 heren, L 274 x B 162 mm

002195

ERGONOMIC
ACTIVE

· MatrixFoam PU-schuim polstering
· Comfortabel Flextex zadeldek
· Zone Cut - volledig uitgesneden middenstuk
· Stalen zadelrail
· Zwart
0.726.505/1 dames, L 263 x B 198 mm

002195

0.726.504/4 heren, L 283 x B 179 mm

002195

ERGONOMIC
ACTIVE
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· MatrixFoam PU-schuim polstering
· Comfortabel Flextex zadeldek
· Zone - lager middendeel
· Stalen zadelrail
· Zwart
0.726.507/7 dames, L 263 x B 198 mm

002195

0.726.506/9 heren, L 283 x B 179 mm

002195
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Zadels Sport

Sport Zadels

N E O PA C E Z

NEO SPORT Z FIT

· High Density PU Polstermatrix
· O-Zone
· Nylonfibre Injection basis-schaal
· ArcTech Suspension System
· CrMo zadelrail
· L 280 x B 140 mm

· High Density PU-schuim polstering
· O-Zone
· ArcTech Suspension System
· Stalen zadelrail
· L 270 x B 152 mm

0.726.523/4 black / coolgrey

004995

N E O PA C E Z X

0.726.915/2 black / coolgrey

002995

0.726.916/0 black / neored

002995

0.726.917/8 black / neogreen

002995

0.726.918/6 black / neoblue

002995

0.726.919/4 black / neoyellow

002995

· High Density PU Polstermatrix
· O-Zone Full Cut
· Nylonfibre Injection basis-schaal
· ArcTech Suspension System
· CrMo zadelrail
· L 280 x B 139 mm
0.726.528/3 black / coolgrey

004995

NEO SPORT Z DYNAMIC

NEO SPORT ZX DYNAMIC REFLEX

· High Density PU-schuim polstering
· O-Zone
· ArcTech Suspension System
· Stalen zadelrail
· L 279 x B 133 mm

· High Density PU-schuim polstering
· O-Zone Full Cut
· ArcTech Suspension System
· Stalen zadelrail
· L 277 x B 145 mm

0.726.905/3 black / coolgrey

002995

0.726.920/2 black / coolgrey

003795

0.726.906/1 black / neored

002995

0.726.921/0 white / coolgrey

003795

0.726.907/9 black / neogreen

002995

0.726.908/7 black / neoblue

002995

0.726.909/5 black / neoyellow

002995

Neo Sport Zadels
Met de Neo Sport zadels biedt Contec je niet alleen veel kleuropties
maar ook verschillende zadelvormen. Je vindt heel eenvoudig het
passende zadel:

NEO SPORT Z AC TIVE
· High Density PU-schuim polstering
· O-Zone
· ArcTech Suspension System
· Stalen zadelrail
· L 270 x B 144 mm
0.726.910/3 black / coolgrey

002995

0.726.911/1 black / neored

002995

0.726.912/9 black / neogreen

002995

0.726.913/7 black / neoblue

002995

0.726.914/5 black / neoyellow

002995

Als sportieve fietser, met een zeer hoge zadel positie en een bijna
horizontale rug, zijn de smalle zadels DYNAMIC en DYNAMIC ZX de
juiste keuze voor jou.
Is je zadelpositie daarentegen niet zo hoog en je zit iets rechterop
dan heb je het zadel ACTIVE met een groter zitvlak nodig.
Als je stuur gelijk hoog, of hoger staat dan het zadel, biedt de FIT je
aangename ondersteuning voor langdurig plezier op het zadel.
Alle Neo Sport zadels beschikken over onze ergonomische O-zone.
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Zadels Classic Exclusiv

Classic Exclusiv Zadels

CLASSIC EXCLUSIV TOURING DAMENS

Classic Exclusiv
Tijdloos elegant en betoverend comfortabel - de CONTEC Classic
Exclusiv collectie geeft elke fiets een extra portie klasse. Hoogwaardig leder, anatomisch gevormd en een functioneel design
alsook perfect afgestemde kleuren zorgen ervoor dat de componenten als zadel, zadeltas, handvatten, stuurlinten en spatlappen
perfect en stijlvol met elkaar matchen.
Met Coffee, Gravy en Honey bieden wij de Classic Exclusiv componenten aan in drie smaakvolle leder-kleuren. Wij besteden er veel

· Echt leder
· CrMo zadelrail
· Voor patent-zadelpen
· Met 2 drukveren
· L 250 x B 210 mm

aandacht aan om de kleuren zorgvuldig op onze verschillende
productgroepen af te stemmen, zodat bij het opwaarderen van je
fiets met de Classic Exclusiv accessoires een geheel stijlvolle look
ontstaat.

0.726.938/4 coffee

009995

0.726.937/6 gravy

009995

0.726.936/8 honey

009995

Tijdloze style
CLASSIC EXCLUSIV TOURING DS
· Echt leder
· CrMo zadelrail met dubbele stangen
· Voor kaarszadelpen
· Met twee drukveren
· L 270 x B 210 mm

CLASSIC EXCLUSIV TREKKING

0.726.932/7 coffee

009995

0.726.931/9 gravy

009995

0.726.930/1 honey

009995

ACTIVE

· Echt leder
· CrMo zadelrail
· Voor patent-zadelpen
· Met twee drukveren
· L 280 x B 170 mm
0.726.944/2 coffee

009995

0.726.943/4 gravy

009995

0.726.942/6 honey

009995

CLASSIC EXCLUSIV TOURING HEREN
· Echt leder
· CrMo zadelrail
· Voor patent-zadelpen
· Met 2 drukveren
· L 270 x B 210 mm
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CLASSIC EXCLUSIV TREKKING
ACTIVE

0.726.935/0 coffee

009995

0.726.934/3 gravy

009995

0.726.933/5 honey

009995

· Echt leder
· CrMo zadelrail
· Voor patent zadelpen
· L 280 x B 170 mm
0.726.941/8 coffee

009995

0.726.940/0 gravy

009995

0.726.939/2 honey

009995
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Zadels Classic Exclusiv

Zadelovertrekken Zadels

CLASSIC EXCLUSIV SPORT

T O P S E AT F O A M

· Echt leder
· CrMo zadelrail
· Voor patent-zadelpen
· L 280 x B 155 mm

· Zadelovertrek met comfort-kussen
· Memory Foam polstering
· Zwart / grijs

0.726.947/5 coffee

009995

0.726.946/7 gravy

009995

0.726.945/9 honey

009995

0.327.900/7 voor MTB zadel, afmetingen (LxB): 290 x 210 mm

001595

0.327.901/5 voor tour zadel, afmetingen (LxB): 260 x 250 mm

001595

T O P S E AT G E L
· Zadelovertrek met comfort-kussen
· Gel polstering
· Zwart / grijs
0.327.905/6 voor MTB-zadel, 254-280 mm lang, 178-203 mm breed

001995

0.327.906/4 voor tour zadel, 220-254 mm lang, 216-241 mm breed

001995

Zadels Klassieker

CHOPPER

T O P S E AT +

· Gel-polstering
· Stalen zadelrail
· Hangveren
· L 260 x B 255 mm
· Zwart

· Zadelovertrek met comfortabele gel-polstering
· Speciaal Concept Foam dek met extra +Gel-kussen
· Zwart

0.326.941/2 unisex

004495

0.327.907/2 voor trekking zadel, maten ca.: B 190 x L 275 mm

001495

0.327.908/0 voor city-/tour zadel, maten ca.: B 220 x L 245 mm

001495

CRUISER COMFORT
· High Density PU-schuim polstering
· O-Zone Full Cut
· Stalen zadelrail
· Hangveren
· L 265 x B 275 mm
· Zwart / grijs
0.326.940/4 unisex

148

003495
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Geeft de diameter aan
voor de juiste keuze van de
zadelpen, passend voor zitbuis van de fiets.

ZADELPENNEN

Geeft de lengte van de
zadelpen aan.

Stabiel comfort
voor jou
De zadelpen zorgt voor stabiliteit, comfort en de juiste
ondersteuning voor je avontuur op de fiets.
Van de elegante aluminium zadelpen voor elke fiets,
over een verende zadelpen voor gebruik op trekkingfietsen tot d.m.v. een afstandsbediening verlaagbare
zadelpen voor sportief gebruik op je MTB bieden wij

N A R A A I R L I N K + PAGINA 152
150

jou de juiste zadelpen voor elk gebruik. Een bijzonder
hoogtepunt is onze nieuwe Nara Drop Air DLX-zadelpen met luchtvering gecombineerd met een verlagingsfunctie. Het is de ideale zadelpen voor jou als je
niet alleen comfortabel op je fiets of E-bike wilt rijden,
maar ook bijzonder gemakkelijk op en af wilt stappen.

N A R A A I R D L X PAGINA 156
151

Zadelpennen Parallellogram zadelpennen

Parallellogram zadelpennen Zadelpennen

Alles een kwestie van instelling
NEW

NARA AIR LINK+
· Parallellogramm verende zadel
· Aluminium 6061
· Veerweg 58 mm
· Lichaamsgewicht (40-120 kg) individueel instelbaar
met passende demperpomp
· Zwart mat gezandstraald
0.728.991/1 Ø 27,2 mm

017995

0.728.992/9 Ø 30,9 mm

017995

0.728.993/7 Ø 31,6 mm

017995

SP-060 SLIM

S P - 0 6 0 S L I M LO N G T R AV E L

· Parallellogram
· Alumiunium
· 27 mm veerweg
· 70-85 kg lichaamsgewicht
· 585 g (27,2 x 350)
· Zwart

· Parallellogram
· Aluminium
· 36 mm veerweg
· 70-85 kg lichaamsgewicht
· 620 g (31,6 x 350)
· Zwart

0.328.921/2 Ø 27,2 mm, lengte 350 mm

009995

0.328.923/8 Ø 27,2 mm, lengte 350 mm

009995

0.328.414/8 Ø 27,2 mm, lengte 400 mm

009995

0.328.417/1 Ø 27,2 mm, lengte 400 mm

009995

0.328.117/7 Ø 30,9 mm, lengte 350 mm

009995

0.328.118/5 Ø 30,9 mm, lengte 350 mm

009995

0.328.415/5 Ø 30,9 mm, lengte 400 mm

009995

0.328.418/9 Ø 30,9 mm, lengte 400 mm

009995

0.328.922/0 Ø 31,6 mm, lengte 350 mm

009995

0.328.924/6 Ø 31,6 mm, lengte 350 mm

009995

0.328.416/3 Ø 31,6 mm, lengte 400 mm

009995

0.328.419/7 Ø 31,6 mm, lengte 400 mm

009995
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Zadelpennen Parallellogram zadelpennen

Parallellogram zadelpennen Zadelpennen

Parallellogram
zadelpennen
Ze gebruiken misschien wel het kleinste framewerk
ter wereld en voor eersteklas zitcomfort op de fiets
er is nauwelijks een betere keuze dan parallellogram
zadelpennen. Dankzij de intelligente parallellogramconstructie beweegt de steun in een cirkelboog rond
een virtueel draaipunt, waardoor zelfs de kleinste
stoten dynamisch uitgebalanceerd worden en je het
gevoel hebt over alle hobbels te glijden.

Met de Nara Air Link+ zetten wij de norm nog iets
hoger, als het om rijcomfort en technologie gaat: de
stalen veer met luchtdemper combineert de voordelen van beide veersystemen met de parallellogramtechnologie en zorgt voor een bijzonder fijn veergedrag. Met verschillende hardheidsgraden van de
veren en instelmogelijkheden van de voorspanning
kun je de ondersteuning in slechts een paar eenvoudige stappen aanpassen aan uw lichaamsgewicht.
Met de Nara Air Link+ maak je de juiste keuze voor de
hoogste comforteisen.

ZADELPEN BESCHERMING
· Aanvullende bescherming
· Voor parallellogram zadelpen Contec SP-060 Slim
0.328.179/7 passend voor CONTEC SP-060 Slim

000495

0.728.014/2 passend voor CONTEC SP-060 Slim Long Travel

000495

RESERVEVEER
· Vervang- / tuningveer
· Voor parallellogram-zadelpen SP-060 Slim / Slim Long Travel
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0.328.965/9 extra hard (voor ca. 100-130 kg)

000595

0.328.967/5 hard (voor ca. 85-100 kg)

000595

0.328.966/7 medium (voor ca. 70-85 kg)

000595

0.328.990/7 soft (voor ca. 50-70 kg)

000595
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Z adelpennen Verende zadelpennen

Verende zadelpennen Z adelpennen

Vind je comfort-updates

Verende zadelpennen

NARA AIR DLX
· Verende patent-zadelpen
· Luchtvering
· Lengte 350 mm
· Veerweg 50 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· PTFE-coating voor soepele hoogteverstelling
· Zwart / taupe geanodiseerd

0.728.971/3 Ø 27,2 mm

008995

0.728.972/1 Ø 30,9 mm

008995

0.728.973/9 Ø 31,6 mm

008995

Met onze verende zadelpennen krijg je meer passie tijdens het fietsen en dit zonder vervelende pijnen. Wij bieden een ruime keuze aan in verschillende
zadelpennen met verschillende veringstechnologieën en een aantal extra-features die je zullen helpen om nog comfortabeler onderweg te zijn. Of het
nu gaat om je E-MTB tocht, je trekkingavontuur of een
ontspannende rit door de stad - wij hebben de juiste
zadelpen voor je.

afhankelijk van het model- is een veringpomp met
manometer of een inbussleutel.

Luchtvering – een luchtpatroon zorgt voor een direct
aangenaam veergedrag. Zelfs de kleinste oneffenheden worden opgevangen en verhogen de feel-good
factor op de fiets. Een ander pluspunt is het gemak
waarmee de luchtvering kan worden aangepast aan
het gewicht van de bestuurder. Het enige dat nodig is

Stalen veer – Robuuste en betrouwbare veertechnologie, wat de ideale oplossing is, vooral onder hoge
belastingen. Door hun lineair veergedrag zijn stalen veren ook zeer consistent door de overdragende
gewichtsclassificatie van de fietser. Verschillende
hardheden van de veren, helpen zich aan te passen
aan het individuele gewicht van de fietser.

Elastomeer – De voordelen van deze kunststof veerelementen zijn het lage gewicht en het feit dat ze grotendeels onderhoudsvrij zijn omdat er niet gesmeerd
moet worden. Het veergedrag kan met verschillende
elastomeer-inzetstukken aan het gewicht van de fietser worden aangepast.

NARA AIR

NARA DLX

NARA

KANO

· Verende patent-zadelpen
· Luchtvering
· Lengte 350 mm
· Veerweg 50 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart

· Verende patent-zadelpen
· Lengte 350 mm
· Veerweg 50 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· PTFE-coating voor soepele hoogteverstelling
· Zwart / taupe geanodiseerd

· Verende patent-zadelpen
· Lengte 350 mm
· Veerweg 50 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart mat

· Verende patent-zadelpen
· Lengte 350 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart mat

0.728.974/7 Ø 27,2 mm
0.728.975/4 Ø 30,9 mm
0.728.976/2 Ø 31,6 mm
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007995
007995
007995

0.728.980/4 Ø 27,2 mm

005495

0.728.977/0 Ø 27,2 mm

005995

0.728.981/2 Ø 30,9 mm

005495

0.728.978/8 Ø 30,9 mm

005995

0.728.982/0 Ø 31,6 mm

005495

0.728.979/6 Ø 31,6 mm

005995

0.728.688/3 Ø 27,2 mm

003495

0.728.689/1 Ø 30,9 mm

003495

0.728.690/9 Ø 31,6 mm

003495
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Z a d e l p e n n e n Va r i o - z a d e l p e n n e n

Va r i o - z a d e l p e n n e n Z a d e l p e n n e n

Gewoon laten
zakken

Dropper – verende zadelpen
Uitermate geschikt voor iedereen die niet alleen comfort wil ervaren tijdens het fietsen, maar ook bij het
opstappen. Met onze Nara Drop en Drop Air verende
zadelpennen krijg je vering en een inschuiffunctie in
één pakket. Hierdoor hoef je geen compromis meer
te sluiten tussen je ergonomisch perfecte rijhoogte en
een zadelhoogte waarmee je veilig op- en afstapt, bijvoorbeeld bij het stoppen voor verkeerslichten. Met
een druk op de knop breng jij je zadel op het gewenste
niveau. Terwijl deze telescopische functie vroeger
alleen op sportieve mountainbikes werd gebruikt.

N A R A D R O PA I R D L X
· Vario zadelpen
· Veerweg 40 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Patentopname
· PTFE-coating voor soepele hoogteverstelling
· Zwart / taupe geanodiseerd

Door de extra vering die wij voor onze zadelpennen
kunnen aanbieden, zijn deze zadelpennen geschikt
voor bijna elk type fiets of E-bike.
DLX / PTFE-coating – Onze verende zadelpennen bieden wij in de DLX-versie met PTFE-gecoate afwerking
aan. PTFE maakt het oppervlak bijzonder krasvast,
maar zorgt vooral dankzij de lagere wrijving voor een
nog beter glijeigenschap van de zadelpen tijdens de
compressie en rebound en bij gebruik van de dropper-functie.

0.728.959/8 Ø 30,9 mm, lengte 345 mm, 023995
instelbereik 40 mm
0.728.961/4 Ø 30,9 mm, lengte 402 mm, 023995
instelbereik 80 mm
0.728.963/0 Ø 30,9 mm, lengte 445 mm, 023995
instelbereik 100 mm
0.728.960/6 Ø 31,6 mm, lengte 345 mm, 023995
instelbereik 40 mm
0.728.962/2 Ø 31,6 mm, lengte 402 mm, 023995
instelbereik 80 mm
0.728.964/8 Ø 31,6 mm, lengte 445 mm, 023995
instelbereik 100 mm

NEW

NARA DROP
· Vario zadelpen
· Veerweg 40 mm
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Patentopname
· Zwart
0.728.965/5 Ø 30,9 mm, lengte 345 mm, instelbereik 40 mm
0.728.967/1 Ø 30,9 mm, lengte 402 mm, instelbereik 80 mm

SAGI DROP
· Vario zadelpen
· Aluminium 6061
· 15 mm offset
· Hoogte verstelbaar door hendel
· Instelbereik 100 mm
· Lengte 400 mm
019995 · Zwart mat
· 756 g
019995

BIG DROP-A-GOGO

DROP-A-GOGO

· Vario zadelpen
· Lichte aluminium legering
· Mechanische stuur-remote incl. 2 hendels (1x links en 2x/3x links/rechts)
· Interne kabel montage
· Afdichting tegen stof en water
· 480 mm lang
· Inbouwdiepte 80 mm
· 170 mm instelbereik
· 565 g (30,9 / 170)
· Zwart

· Vario zadelpen
· Lichte 7075 aluminium legering
· In hoogte traploos verstelbaar door onderhoudsarme en wisselbare Cartridgepatroon
· Mechanische stuur-remote incl. 2 hendels (1x links en 2x/3x links/rechts)
· Interne kabel montage
· Afdichting tegen stof en water
· Inbouwdiepte 80 mm
· Zwart
· 540 g (30,9 / 150 travel)

0.328.119/3 Ø 30,9 mm, lengte 480 mm

024995

0.728.983/8 Ø 27,2 mm, lengte 295 mm, instelbereik 60 mm

024995

0.328.124/3 Ø 31,6 mm, lengte 480 mm

024995

0.728.984/6 Ø 27,2 mm, lengte 335 mm, instelbereik 80 mm

024995

0.728.990/3 Ø 34,9 mm, lengte 505 mm

024995

0.728.985/3 Ø 27,2 mm, lengte 375 mm, instelbereik 100 mm

024995

0.728.986/1 Ø 27,2 mm, lengte 450 mm, instelbereik 125 mm

024995

0.328.094/8 Ø 30,9 mm, lengte 340 mm, instelbereik 100 mm

024995

0.328.095/5 Ø 30,9 mm, lengte 390 mm, instelbereik 125 mm

024995

0.328.096/3 Ø 30,9 mm, lengte 440 mm, instelbereik 150 mm

024995

0.328.097/1 Ø 31,6 mm, lengte 340 mm, instelbereik 100 mm

024995

0.328.098/9 Ø 31,6 mm, lengte 390 mm, instelbereik 125 mm

024995

019995

0.728.994/5 Ø 30,9 mm

015995

0.728.966/3 Ø 31,6 mm, lengte 345 mm, instelbereik 40 mm

019995

0.728.995/2 Ø 31,6 mm

015995

0.728.968/9 Ø 31,6 mm, lengte 402 mm, instelbereik 80 mm

019995

0.328.099/7 Ø 31,6 mm, lengte 440 mm, instelbereik 150 mm

024995

0.728.970/5 Ø 31,6 mm, lengte 445 mm, instelbereik 100 mm

019995

0.728.987/9 Ø 34,9 mm, lengte 365 mm, instelbereik 100 mm

024995

0.728.988/7 Ø 34,9 mm, lengte 415 mm, instelbereik 125 mm

024995

0.728.989/5 Ø 34,9 mm, lengte 465 mm, instelbereik 150 mm

024995

0.728.969/7 Ø 30,9 mm, lengte 445 mm, instelbereik 100 mm
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Z a d e l p e n n e n Va r i o - z a d e l p e n n e n

Patent-zadelpennen Zadelpennen

B R U T VA R I O

BRACER

· Vario zadelpen
· Aluminium 6061
· 15 mm offset
· Hoogte verstelbaar door hendel
· Instelbereik: 100 mm
· 400 mm lang
· Zwart
· 756 g

· Patent-zadelpen
· Aluminium 6061
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart
· Ca. 242 g

0.728.179/3 Ø 27,2 mm, 400 mm lang

003495

015995

0.728.186/8 Ø 30,9 mm, 350 mm lang

003495

0.328.900/6 Ø 31,6 mm

015995

0.728.189/2 Ø 30,9 mm, 400 mm lang

003495

0.728.192/6 Ø 31,6 mm, 350 mm lang

003495

0.728.237/9 Ø 31,6 mm, 400 mm lang

003495

BRACER OS
· Patent-zadelpen
· 20 mm offset
· Aluminium 6061
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart
· Ca. 242 g

DROP-A-ROAD
· Passend voor racestuur met Ø 24 mm stuurklemming
· O.a. passend voor CONTEC vario-zadelpen Drop-A-Gogo
0.328.280/0 zwart

003995

0.728.174/4 Ø 27,2 mm, 350 mm lang

003495

0.728.184/3 Ø 27,2 mm, 400 mm lang

003495

0.728.187/6 Ø 30,9 mm, 350 mm lang

003495

0.728.191/8 Ø 30,9 mm, 400 mm lang

003495

0.728.224/7 Ø 31,6 mm, 350 mm lang

003495

0.728.243/7 Ø 31,6 mm, 400 mm lang

003495

PILLAR

DROP-A-GOGO

· Patent-zadelpen
· 10 mm offset
· Aluminium 6061
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart

· Passend voor racestuur met Ø 24 mm stuurklemming
· O.a. passend voor CONTEC vario-zadelpen Drop-A-Gogo
· schwarz
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003495

0.328.899/0 Ø 30,9 mm

Z a d e l p e n n e n Va r i o - z a d e l p e n n e n to e b e h o re n

NEW

0.728.169/4 Ø 27,2 mm, 350 mm lang

0.328.278/7 hendel enkele, klassieke uitvoering (verticaal)

003995

0.328.279/5 hendel enkele, Oneby uitvoering (horizontaal)

003995

0.728.244/5 Ø 27,2 mm, 350 mm lang

002995

0.728.249/4 Ø 27,2 mm, 400 mm lang

002995

0.728.309/6 Ø 30,9 mm, 350 mm lang

002995

0.728.310/4 Ø 30,9 mm, 400 mm lang

002995

0.728.318/7 Ø 31,6 mm, 350 mm lang

002995

0.728.319/5 Ø 31,6 mm, 400 mm lang

002995
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Zadelpennen Patent-zadelpennen

NEW

Patent-zadelpennen Zadelpennen

PIPE

BRUT SELECT

· Patent-zadelpen
· 5 mm offset
· Aluminium 6061
· Lichaamsgewicht tot 120 kg
· Zwart

· Patent-zadelpen
· Aluminium 6061
· 2-bouts klem-mechanisme
· Lengte 350 mm
· 346 g (Ø 27,2 mm x 350 mm)

0.728.323/7 Ø 27,2 mm, 350 mm lang

002495

0.728.324/5 Ø 27,2 mm, 400 mm lang

002495

0.728.325/2 Ø 30,9 mm, 350 mm lang

002495

0.728.329/4 Ø 30,9 mm, 400 mm lang

002495

0.728.338/5 Ø 31,6 mm, 350 mm lang

002495

0.728.350/0 Ø 31,6 mm, 400 mm lang

002495

002995

0.728.901/0 honky white, Ø 27,2 mm

002995

0.728.902/8 limousine black, Ø 27,2 mm

002995

0.728.903/6 blue steel, Ø 27,2 mm

002995

0.728.904/4 riot red, Ø 27,2 mm

002995

0.728.905/1 heart of gold, Ø 27,2 mm

002995

0.728.906/9 ultra violet, Ø 27,2 mm

002995

0.728.907/7 guerilla green, Ø 27,2 mm

002995

0.728.908/5 odd orange, Ø 27,2 mm

002995

0.728.909/3 rocket silver, Ø 31,6 mm

002995

0.728.910/1 honky white, Ø 31,6 mm

002995

0.728.911/9 limousine black, Ø 31,6 mm

002995

0.728.912/7 blue steel, Ø 31,6 mm

002995

0.728.913/5 riot red, Ø 31,6 mm

002995

K YA N D I D A N G O
· Patent-zadelpen
· Ø 31,6 mm
· Lengte 350 mm
· Aluminium 6061
· 12 mm offset
· 2-bouts klem-mechanisme
· Ca. 315 g (31,6 x 350)
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0.728.900/2 rocket silver, Ø 27,2 mm

0.728.473/0 aoi / zwart

003995

0.728.914/3 heart of gold, Ø 31,6 mm

002995

0.728.474/8 aka / zwart

003995

0.728.915/0 ultra violet, Ø 31,6 mm

002995

0.728.475/5 gure / zwart

003995

0.728.916/8 guerilla green, Ø 31,6 mm

002995

0.728.472/2 midori / zwart

003995

0.728.917/6 odd orange, Ø 31,6 mm

002995
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Zadelpennen Zadelpenklemmen

NEW

Zadelpenklemmen Zadelpennen

RACK SUPPORT

NEW

· 12 mm hoog
· Met binnenzeskant bout
· Extra oogjes met schroefdraad voor bagagedragerbevestiging
· Aluminium
· Zwart mat
· 41 g

NEW

· Aluminium
· 15 mm hoog
· Met snelspanner
· Zwart gezandstraald
· 41 g (Ø 34,9 mm)

0.328.757/0 Ø 28,6 mm

000995

0.328.758/8 Ø 31,8 mm

000995

0.328.759/6 Ø 34,9 mm

000995

C L A M P. I T O N E

NEW

· Aluminium 7075 T6
· 15 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· Zwart gezandstraald
· 28 g (Ø 34,9 mm)

NEW

0.328.684/6 Ø 28,6 mm

000795

0.328.685/3 Ø 31,8 mm

000795

0.328.686/1 Ø 34,9 mm

000795

JAM.IT TWO QR
· Aluminium 6061
· 15 mm hoog
· Met snelspanner
· Zwart gezandstraald
· 41 g (Ø 34,9 mm)

0.328.677/0 Ø 31,8 mm

000795

0.328.687/9 Ø 31,8 mm

000895

0.328.678/8 Ø 34,9 mm

000795

0.328.688/7 Ø 34,9 mm

000895

C L A M P. I T T W O

NEW

· Aluminium 7075 T6
· 11 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· Zwart gezandstraald
· 18 g (Ø 34,9 mm)

NEW

JAM.IT ONE QR

JAM.IT THREE QR
· Aluminium 6061
· 15 mm hoog
· Met snelspanner
· Zwart gezandstraald
· 37 g (Ø 34,9 mm)

0.328.679/6 Ø 28,6 mm

000695

0.328.689/5 Ø 31,8 mm

000695

0.328.680/4 Ø 31,8 mm

000695

0.328.690/3 Ø 34,9 mm

000695

0.328.681/2 Ø 34,9 mm

000695

C L A M P. I T T H R E E
· Aluminium 6061
· Geschikt voor carbon zadelpennen
· 11 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· Zwart gezandstraald
· 14 g

164

0.328.682/0 Ø 31,8 mm

000795

0.328.683/8 Ø 34,9 mm

000795
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Zadelpennen Zadelpenklemmen

Zadelpenklemmen Zadelpennen

SC-303 QR SELECT

SC-301 QR

· 15 mm hoog
· Aluminium 6061-T6
· Met snelspanner
· Ø 31,8 mm
· 36 g
0.328.942/8 rocket silver, Ø 31,8 mm

· Aluminium 6061-T6
· Met snelspanner
· Zwart
· 38 g
000895

0.328.982/4 Ø 31,8 mm, presentatieverpakking

001095

0.328.943/6 honky white, Ø 31,8 mm

000895

0.328.983/2 Ø 34,9 mm, presentatieverpakking

001095

0.328.944/4 limousine black, Ø 31,8 mm

000895

0.328.945/1 blue steel, Ø 31,8 mm

000895

0.328.946/9 riot red, Ø 31,8 mm

000895

0.328.947/7 heart of gold, Ø 31,8 mm

000895

0.328.949/3 guerilla green, Ø 31,8 mm

000895

0.328.950/1 odd orange, Ø 31,8 mm

000895

SC-302 QR

0.328.968/3 rocket silver, Ø 34,9 mm

000895

0.328.969/1 honky white, Ø 34,9 mm

000895

· Aluminium 6061-T6
· Met snelspanner
· 39 g

0.328.986/5 limousine black, Ø 34,9 mm

000895

0.328.987/3 blue steel, Ø 34,9 mm

000895

0.328.988/1 riot red, Ø 34,9 mm

000895

0.328.989/9 heart of gold, Ø 34,9 mm

000895

0.328.997/2 ultra violet, Ø 34,9 mm

000895

0.328.998/0 guerilla green, Ø 34,9 mm

000895

0.328.999/8 odd orange, Ø 34,9 mm

000895

0.328.978/2 zwart, Ø 31,8 mm

000895

0.328.979/0 zwart, Ø 34,9 mm

000895

0.328.980/8 zilver, Ø 31,8 mm

000895

0.328.981/6 zilver, Ø 34,9 mm

000895

SC-303 QR
SC-200 SELECT
· Aluminium 7075-T6
· 15 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· Ø 34,9 mm
· 28 g
0.328.873/5 rocket silver, Ø 34,9 mm
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· Aluminium 6061-T6
· Met snelspanner
· 36 g

000795

0.328.972/5 zwart, Ø 28,6 mm

000795

0.328.973/3 zwart, Ø 31,8 mm

000795

0.328.974/1 zwart, Ø 34,9 mm

000795

0.328.975/8 zilver, Ø 28,6 mm

000795

0.328.976/6 zilver, Ø 31,8 mm

000795

0.328.977/4 zilver, Ø 34,9 mm

000795

0.328.875/0 limousine black, Ø 34,9 mm

000795

0.328.876/8 blue steel, Ø 34,9 mm

000795

0.328.877/6 riot red, Ø 34,9 mm

000795

0.328.878/4 heart of gold, Ø 34,9 mm

000795

0.328.879/2 ultra violet, Ø 34,9 mm

000795

0.328.881/8 odd orange, Ø 34,9 mm

000795

0.328.864/4 rocket silver, Ø 31,8 mm

000795

0.328.866/9 limousine black, Ø 31,8 mm

000795

0.328.867/7 blue steel, Ø 31,8 mm

000795

0.328.868/5 riot red, Ø 31,8 mm

000795

0.328.869/3 heart of gold, Ø 31,8 mm

000795

0.328.870/1 ultra violet, Ø 31,8 mm

000795

0.328.871/9 guerilla green, Ø 31,8 mm

000795

0.328.904/8 Ø 31,8 mm

000895

0.328.872/7 odd orange, Ø 31,8 mm

000795

0.328.905/5 Ø 34,9 mm

000895

SC-304 QR
· Aluminium 6061-T6
· Met snelspanner
· Zwart
· 47 g
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Zadelpennen Zadelpenklemmen

Zadelpennen

LHOTSE
· Aluminium 7075 met verschillende texturen van het materiaal
· 13 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· Zwart
· 18 g
0.328.953/5 Ø 31,8 mm

000995

0.328.954/3 Ø 34,9 mm

000995

SC-209
· Aluminium 6061
· Geschikt voor carbon zadelpennen
· 11 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· Zwart
· 14 g
0.328.961/8 Ø 31,8 mm

000895

0.328.963/4 Ø 34,9 mm

000895

SC-100
· Aluminium 7075-T6
· 11 mm hoog
· Met binnenzeskantbout
· 18 g
0.328.955/0 Ø 28,6 mm, zwart

000695

0.328.956/8 Ø 28,6 mm, zilver

000695

0.328.957/6 Ø 31,8 mm, zwart

000695

0.328.958/4 Ø 31,8 mm, zilver

000695

0.328.959/2 Ø 34,9 mm, zwart

000695

0.328.960/0 Ø 34,9 mm, zilver

000695

SC-250
· Aluminium 6061, CrMo bouten
· M6 x 55 mm
· Met aluminium bus
· 35 g
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0.342.911/5 zwart

000595

0.342.912/3 zilver

000595
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Waterdicht voor de
ideale bescherming van je
E-bike componenten tegen
weersinvloeden.

E-BIKE BESCHERMING

Steenslagbescherming
voor de componenten tijdens het fietsen of het
transporteren op een fietsendrager.

Geschikt voor je E-bike,
ter bescherming van je
E-bike componenten zoals
motor, accu of display.

Beschermt je E-bike accu
tegen lage temperaturen en voorkomt verlies
van actieradius door koud
weer.

E-Bike Protection
Neo.Protect
Tijdens het transport op het dak of trekhaakdrager van
een auto worden de elektronische componenten van
je E-bike vaak zonder bescherming blootgesteld aan
de weersomstandigheden. Om de onderdelen zoals
de motor, het stuur, de accu, het display en de contacten te beschermen, bieden wij met onze Neo.Protectcollectie een innovatief systeem van beschermhoezen, waarmee je E-bike beschermt wordt tegen regen,
vuil en beschadigingen. Het waterdichte neopreen
voorkomt het binnendringen van water en modder,
bovendien heeft het zachte materiaal ook een dem-
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pende werking tegen steenslag. Maar de gebruiksmogelijkheid is niet alleen bestemd voor het transport op een fietsdrager op de auto: bij koud weer isoleert de accuhoes bijvoorbeeld de gevoelige lithiumion accu‘s en vermindert daardoor de snellere ontlading van de cellen door onvoordelige temperaturen.
TIP: Bij temperaturen boven de 15 graden mag de
accuhoes niet worden gebruikt tijdens het rijden,
omdat dit kan leiden tot oververhitting en dus tot het
uitschakelen van het systeem.
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E-bike bescherming

E-bike bescherming

N E O. P R OT E C T

N E O. P R OT E C T

· Motorhoes passend voor alle gangbare middenmotoren
· Van neopreen als bescherming tegen spatwater en beschadigingen tijdens het
transport
· Eenvoudige bevestiging door omlopend klittenband
· Meer flexibiliteit door de klittenbanden individueel in te korten

· Bescherming voor de bagagedrager-accu rondom
· Van neopreen als bescherming tegen spatwater en beschadigingen tijdens het
transport

0.329.650/6 zwart / coolgrey

0.329.654/8 zwart / coolgrey

002995

003495

N E O. P R OT E C T
· Stuurhoes voor de bescherming van de cockpit
· Van waterafstotend PU als bescherming tegen water tijdens transport of opslag
· Eenvoudige bevestiging door klittenband aan de onderkant en twee rondlopende klittenbanden

N E O. P R OT E C T D O W N T U B E

0.329.651/4 zwart

· Bescherming voor de geïntegreerde frame-accu rondom
· Van neopreen als bescherming tegen spatwater en beschadigingen tijdens het
transport
· Eenvoudige en universele bevestiging door klittenband
0.329.653/0 zwart / coolgrey

002495

002995

N E O. P R OT E C T
· Voor het afdekken van de aansluitcontacten aan het frame wanneer de accu is
verwijderd
· Van neopreen als bescherming tegen spatwaterser en beschadigingen tijdens
het transport of het parkeren
· Eenvoudige bevestiging met omlopend klittenband
· Meer flexibiliteit door het individueel inkortbaar klittenband
0.329.652/2 zwart / coolgrey

001695

N E O. P R OT E C T B O S C H
· Bescherming passend voor de Bosch frame-accu rondom
· Van neopreen als bescherming tegen spatwater en beschadigingen tijdens het
transport
· Past zich perfect aan de frame-accu van Bosch aan
0.329.655/5 zwart / coolgrey

N E O. P R OT E C T
· Tas voor display en bordcomputer
· Van neopreen en zachte binnenvoering beschermt de display tijdens het
transport
· Passend voor alle gangbare displays en bordcomputers
· Incl. musketonhaak voor een sleutel

002995

0.329.657/1 zwart / coolgrey

NEW

N E O. P R OT E C T U N I
· Bescherming voor de frame-accu rondom
· Van neopreen als bescherming tegen spatwater en beschadigingen tijdens het
transport
· Passend voor alle gangbare frame-accu's
0.329.656/3 zwart / coolgrey
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002995

001495

COVER.IT
· Silicone cover voor E-bike displays
· Beschermt zelfs tegen hevige regen
· Krasbestendig bijv. tegen sleutels en andere scherpe voorwerpen
· Display kan nog steeds zonder beperkingen worden gebruikt
· Transparant
0.329.658/0 passend voor Bosch Intuvia 100 display

001495

0.329.658/1 passend voor Bosch Kiox 300 display

001495
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Geeft de maximale luchtdruk in BAR of PSI aan die
de pomp levert.

Met de meegeleverde
houder kan de pomp
onder de bidonhouder of
op de ogen van de bidonhouder worden bevestigd.

POMPEN

Zonder pomp blijft
de lucht buiten
Daarom maken twee soorten fietspompen deel uit van
het standaardrepertoire van elke fietser: De vloerpomp
met manometer is de ideale keuze om thuis banden van
diverse fietsen te vullen. Door onze Air Support voetpompen met de Twin Valve-pompkop is het mogelijk in een
handomdraai banden met verschillende types ventielen
op te pompen.
Onderweg draait alles om een laag gewicht, een hoog
pompvermogen en maximaal gebruiksgemak. Onze Air
Support Pocket-minipompen zorgen hier voor de juiste
ondersteuning van luchttoevoer. Ze bieden een breed
assortiment van diverse modellen voor verschillende
doeleinden aan – bijvoorbeeld met veel druk op racefietsbanden of veel volume voor stadsfietsen met ballonbanden, MTB‘s en E-MTB‘s. De uittrekbare pompslang en de
pompkop met klemfunctie zorgen voor een gebruikscomfort op hoog niveau. Met onze nieuwe Air Support Pocket
Pro-serie hoef je ook onderweg niet zonder de juiste lucht-
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druk: Dankzij de geïntegreerde manometer zorgen deze
pompen ervoor, dat zelfs onderweg de druk perfect kan
worden ingesteld.
Klassiekers voor onderweg zijn onze Air Support Attaché
framepompen. Verkrijgbaar in drie verschillende maten,
passend voor diverse framematen of zijn geschikt voor
frames met de gebruikelijke pomphouders.
Duo-kop
Multikop met 2 aansluitingen – passend voor AV en DV/SV.
Clever-Valve
Inzetstuk AV en DV/SV ventielen.
Flip Valve
Flexibele pompslang, kan tot max. 15 cm worden
uitgetrokken.
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Pompen Vloerpompen

Minipompen Pompen

A I R S U P P O R T S T E A LT H

AIR SUPPORT POCKET PRO GAUGE

· Aluminium buis / stalen voet
· Clever Valve - passend voor alle ventielen
· Met kraton-rubber gecoat T-greep
· Incl. adapter voor ballen en luchtbedden
· Extra grote 3" manometer

· 8,3 bar / 120 psi
· AV & SV ventielen
· Flexibele pompslang met geïntegreerde manometer
· Aluminium behuizing
· Lengte: 225 mm, gewicht: 100 g

0.331.947/2 zwart

006995

0.331.732/8 zwart

004495

A I R S U P P O R T M O U N TA I N

A I R S U P P O R T P O C K E T S T E A LT H

· Stalen buis / kunststof voet
· Speciaal voor MTB-banden met een groot volume
· Twin kop - passend voor alle ventielen
· T-greep met kraton-rubber gecoat
· Incl. adapter voor ballen en luchtbedden
· Manometer

· Aluminium
· FlipValve pompkop-systeem, eenvoudig te bedienen door hendel aan de kop
· De FlipValve Head is met een slang verbonden en kan tot 15 cm worden uitgetrokken
· Incl. houder
· Stofbeschermkap
· HV (High Volume)
· Lengte: 225 mm, gewicht: 180 g

0.331.066/1 zwart / coolgrey

004495

0.331.999/3 zwart mat

002995

AIR SUPPORT SPORT

AIR SUPPORT POCKET

· Stalen buis / kunststof voet
· Twin-kop - passend voor alle ventielen
· Kraton-rubber gecoat T-greep
· Incl. adapter voor ballen en luchtbedden
· Manometer

· Aluminium / kunststof
· FlipValve pompkop-systeem, eenvoudig te bedienen door hendel aan de kop
· De FlipValve Head is met een slang verbonden en kan tot 15 cm worden uitgetrokken
· Incl. houder
· Stofbeschermkap
· HP (High Pressure)
· Lengte: 210 mm, gewicht: 170 g

0.331.061/2 zwart / coolgrey

003995

0.331.062/0 zwart / neored

003995

0.331.063/8 zwart / neoblue

003995

0.331.990/2 rood

002195

0.331.064/6 zwart / neogreen

003995

0.331.992/8 geel

002195

0.331.065/3 zwart / neoyellow

003995

0.331.991/0 blauw

002195

0.331.993/6 zilver

002195

0.331.994/4 zwart

002195

AIR SUPPORT G-FORCE
· 8,3 bar / 120 psi
· AV & SV ventielen
· Flexibele pompslang met geïntegreerde manometer
· Aluminium behuizing met klapvoet van RVS
· Lengte: 250 mm, gewicht: 175 g
0.331.733/6 zwart
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Pompen Minipompen

Demperpompen Pompen

AIR SUPPORT POCKET NEO 80

AIR SUPPORT SHOCK PRO

· Lichte thermoplastische kunststof behuizing
· High Volume - meer lucht per slag
· Voor alle ventielen
· FlipValve pompkop-systeem, eenvoudig te bedienen door hendel aan de kop
· FlipValve Head is met een flexibele slang verbonden en kan tot 15 cm worden
uitgetrokken
· Incl. houder
· Lengte: 225 mm, gewicht: 150 g

· 20 bar / 300 psi
· AV ventiel
· Flexibele pompslang met geïntegreerde manometer
· Aluminium behuizing
· Lengte: 230 mm, gewicht: 85 g

0.331.890/4 zwart / coolgrey

001795

0.331.891/2 zwart / neored

001795

0.331.892/0 zwart / neoblue

001795

0.331.893/8 zwart / neoyellow

001795

0.331.894/6 zwart / neogreen

001795

0.331.734/4 zwart

004995

SHOCKROCKET
· Aluminium
· Autoventiel
· Zonder drukverlies door 2-staps ventiel
· 360° draaibare slang
· Drukregulering door aflaat -knop
· Manometer
0.331.916/7 zilver / zwart

003495

AIR SUPPORT POCKET NEO 100
· Lichte thermoplastische kunststof behuizing
· High Pressure - meer lucht per slag
· Voor alle ventielen
· FlipValve pompkop-systeem, eenvoudig te bedienen door hendel aan de kop
· FlipValve Head is met een flexibele slang verbonden en kan tot 15 cm worden
uitgetrokken
· Incl. houder
· Lengte: 220 mm, gewicht: 140 g

Framepomp Pompen

A I R S U P P O R T AT TA C H É

0.331.895/3 zwart / coolgrey

001795

0.331.896/1 zwart / neored

001795

0.331.897/9 zwart / neoblue

001795

0.331.898/7 zwart / neoyellow

001795

0.331.919/1 414-480 mm lengte, maat S

000995

0.331.899/5 zwart / neogreen

001795

0.331.918/3 460-530 mm lengte, maat M

000995

0.331.917/5 514-580 mm lengte, maat L

000995

· Kunststof
· Universeelkop- passend voor alle ventielen
· Frameklemming- 3 verschillende inbouwlengtes

SQUEEZ II
Patronenpompen Pompen

· Kunststof
· Opklapbare T-greep
· Reversibele ventielaansluiting - passend voor alle ventielen
· Lengte: 230 mm
· Incl. houder
· Gewicht: 152 g
0.331.006/7 zwart

AIR SUPPORT CO2 GUN
000595

· AV & SV ventielen
· Voor CO2-patronen met schroefdraad tot max. 25 g
· 7045 T6 pompkop met Air Flow Control hendel en gefreesde aluminium behuizing
· Lengte: 145 mm, gewicht: 70 g
0.331.735/1 zwart
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Pompen Patronenpompen

Ventieladapter / toebehoren Pompen

I N F L AT O R M I C R O

VENTIELADAPTER

· Geminimaliseerd CO2 patronen-opzetstuk, past in elk zakje van een shirt
· Dosering resp. dicht maken gebeurd door draaien van de patroon
· Lengte: 110 mm
· Gewicht: 100 g

· Ventielverloopnippel
· Uitgaand vanuit de pomp

0.331.905/0 incl. 16 g CO2-patroon

001995

0.331.906/8 van DV / SV pomp op AV ventiel

000395

0.331.907/6 van AV pomp op DV / SV ventiel

000395

0.331.908/4 van DV pomp op SV ventiel

000395

C O 2 R E S E R V E PAT R O N E N
· Met schroefdraad bijv. voor Contec Air Support CO2 Gun
· 25 g

LEISURE

0.331.958/9 2 stuks

001195

0.331.959/7 5 stuks

002495

· Ventieladapter set
0.331.913/4 diverse soorten adapters voor sport en vrije tijd (ballen,
luchtbedden etc.)

000495

C O 2 R E S E R V E PAT R O N E N
· Met schroefdraad bijv. voor Contec Inflator Micro
· 16 g
0.331.914/2 2 stuks

000795

0.331.915/9 5 stuks

001495

V A LV E D V
· Compleet set
0.330.912/7 set à 2 stuks

000395

Pompen Ventieladapter / toebehoren

B A L L AV
· Passend voor AV-pomp
0.331.736/9 passend voor AV-pomp

000295

V A LV E U N I
· Per soort 1 adapter AV, DV, SV
0.331.808/6 set

000395

V E N T I E L - S T O F K A PJ E
· Passend voor autoventielen
· Per paar
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0.331.900/1 Bullet, aluminium, gesorteerd op kleur (zwart, rood,
zilver, blauw en goud)

000495

0.330.900/2 Skull & Bones, kunststof, chroom

000495

0.330.901/0 Skull, kunststof, chroom

000495

0.330.902/8 8 Ball, aluminium, zwart

000595

0.330.903/6 Gambler, aluminium, chroom

000595

0.330.904/4 Gambler, aluminium, zwart

000595

A N G L E AV
· Haakse ventieladapter
0.331.809/4 voor autoventiel

000795
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BR ACKET SETS

Hier draait iets
Een bracketset resp. trapas is waarschijnlijk een van de
meest onderschatte onderdelen van je fiets. Hier draait
alles om! Het bracketset is grotendeels verantwoordelijk voor alles wat je doet en wat je aan je fiets waardeert: een stille, soepele en zorgeloze loop van je crank en
aandrijving.
Onze nieuwe BOX.fit bracketsets voor pressfit maken
het mogelijk door hun speciale lock-on design, de oneffenheden in het frame te compenseren en de kogellagers altijd evenwijdig en conisch ten opzichte van
elkaar te positioneren. Dit zal ongelijkmatige belasting
van de lagers voorkomen en zo voortijdige slijtage, kraken en wrijvingsverliezen uitsluiten.

Voor later onderhoud van de BOX.fit bracketset kan de
behuizing in het frame blijven en enkel de kogellagers
dienen vervangen te worden. Dat betekent een aanzienlijk kostenvoordeel ten opzichte van conventionele
Pressfit lagers.
Onze nieuwe Pressfit bracketsets zijn beschikbaar voor
de meest voorkomende framenormen en asdiameters
van Hollowtech II tot DUB.
Als BOX.thread bieden wij nu ook onze bracketsets aan
met externe lagercup voor GXP, Hollowtech II en DUB,
dit met de lagercups van hetzelfde gehard aluminium
als onze BOX.fit lagers.

Nog een voordeel: door de schroefverbinding van de
tweedelige trapas is geen speciaal inpersgereedschap
voor de montage nodig, maar slechts twee Hollowtech
II trapassleutels, zoals onze TFP-140, waarmee de trapas wordt vastgeschroefd en automatisch in het frame
wordt getrokken.
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Bracketsets

Bracketsets

Zeg het krakend geluid
vaarwel.

NEW

BOXFIT BB86/92
· BB86/92
· Bracket-breedte 86/92 mm
· Bracket-Ø 41 mm
· 2-delig schroefdraad-design, kan worden gebruikt in plaats van een standaard
Pressfit bracketset
· Zelfinstellend, voor nauwkeuriger uitlijnen en een langere levensduur
0.832.918/7 BB86/92-24, passend voor SHIMANO Hollowtech II, as-Ø 004995
24 mm
0.832.919/5 BB86/92-24/22, passend voor SRAM GXP, as-Ø 24/22 mm 004995

NEW

0.832.920/3 BB86/92-29, passend voor SRAM DUB, as-Ø 29 mm

004995

BOX.FIT BB30
· BB30
· Bracket-breedte 68/73 mm
· Bracket-Ø 42 mm
· 2-delig schroefdraad-design, kan worden gebruikt
in plaats van een standaard Pressfit bracketset
· Zelfinstellend, voor nauwkeuriger uitlijnen en een
langere levensduur
0.832.911/2 BB30-24, passend voor
SHIMANO Hollowtech II,
buiten-Ø 24 mm

NEW

· BB386
· Bracket-Ø 46 mm
· 2-delig schroefdraad-design, kan worden gebruikt in plaats van een standaard
Pressfit bracketset
· Zelfinstellend, voor nauwkeuriger uitlijnen en een langere levensduur

004995

0.832.912/0 BB30-29, passend voor
004995
SRAM DUB, buiten-Ø 29 mm

NEW

0.832.921/1 BB386-24, passend voor SHIMANO Hollowtech II, as-Ø
24 mm, bracket-breedte 86,5 mm

004995

0.832.922/9 BB386-29, passend voor SRAM DUB, as-Ø 29 mm,
bracket-breedte 86/92 mm

004995

NEW

BOX.FIT PF30

BOX.THREAD BSA

· Pressfit 30
· BSA
· Bracket-breedte 68/73 mm
· Bracket-breedte 68/73 mm
· Bracket-Ø 46 mm
· Lager-Ø 37 mm
· 2-delig schroefdraad-design, kan worden gebruikt in plaats van een standaard
Pressfit bracketset
0.832.915/3 BSA-24, passend voor SHIMANO Hollowtech II, as-Ø
· Zelfinstellend, voor nauwkeuriger uitlijnen en een langere levensduur
24 mm
0.832.913/8 PF30-24, passend voor SHIMANO Hollowtech II, as-Ø
24 mm

004995

0.832.914/6 PF-30-29, passend voor SRAM DUB, as-Ø 29 mm

004995
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BOXFIT BB386

003495

0.832.916/1 BSA-24/22, passend voor SRAM GXP, as-Ø 24/22 mm

003495

0.832.917/9 BSA-29, passend voor SRAM DUB, as-Ø 29 mm

003995
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Bracketsets

Bracketsets

CBB-150
· 4-kant, universeel ter herstelling (vervangt BSA, ITA, frans en heel uitzonderlijke schroefdraden)
· Afgedichte lagers
· RVS
· Conische lagercups met schroefdraad
· 360 g
0.332.680/8 110 mm

002995

0.332.681/6 113 mm

002995

0.332.682/4 116 mm

002995

0.332.683/2 119 mm

002995

0.332.684/0 122,5 mm

002995

0.332.685/7 124,5 mm

002995

0.332.686/5 127,5 mm

002995

CBB-100
· 4-kant, JIS
· BSA (1,37" x 24/68 mm)
· Afgedicht industrielager
· Boron staal as
· Verschillende breedtes van assen
· 280 g
0.332.994/3 107 mm

001995

0.332.995/0 110,5 mm

001995

0.332.996/8 113 mm

001995

0.332.989/3 115 mm

001995

0.332.997/6 118 mm

001995

0.332.998/4 122,5 mm

001995

0.332.979/4 124,5 mm

001995

0.332.999/2 127,5 mm

001995

CBB-050
· 4-Kant, JIS
· BSA (1,37" x 24/68 mm)
· Afgedicht industrielager
· Boron staal as
· Nylon lagercups
· Verschillende lengtes van assen
· 280 g
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0.332.292/2 118 mm

001495

0.332.295/5 120 mm

001495

0.332.299/7 122,5 mm

001495

0.332.331/8 124,5 mm

001495

0.332.338/3 126 mm

001495

0.332.340/9 127,5 mm

001495
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Kettingbladen / tandwielen

B-DM
Dit icoon geeft het aantal tanden van een kettingblad resp. tandwiel aan
of de compatibiliteit met
andere componenten met
dit aantal tanden.

KETTINGBLADEN

· Voor Bosch Gen.3
· Direct Mount
· Chainglider compatibel
· Aluminium 7075
0.833.064/9 38 tands

004495

0.833.065/6 42 tands

004495

0.833.066/4 44 tands

004495

Deze componenten zijn
speciaal geschikt voor
gebruik op E-bikes.

Kettingbladen en
tandwielen voor het
Bosch-systeem
Kettingbladen en tandwielen op E-bikes worden
blootgesteld aan hoge belastingen door de sterke
aandrijving van de motor. Dit zorgt voor een verhoogde slijtage. Onze kettingbladen en tandwielen bieden een betrouwbare vervanging voor

E-bikes van de BOSCH-generaties 1-3. Dankzij het
gebruik van hoogwaardig 7075-T6 aluminium en
staal zijn onze componenten robuuster en lichter
van gewicht.

B-SP
· Voor Bosch Gen.1, Gen.3 en Gen.4
· Gatafstand 104 mm
· Aluminium 7075
0.833.059/9 36 tands

003995

0.833.060/7 38 tands

003995

0.833.061/5 40 tands

003995

0.833.062/3 42 tands

003995

0.833.063/1 44 tands

003995

S P R O C K E T- B
· Voor Bosch vanaf mod. 14
· Staal
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0.337.088/9 15 tands

001495

0.337.089/7 16 tands

001495

0.337.090/5 17 tands

001495

0.337.091/3 18 tands

001495

0.337.092/1 19 tands

001495

0.337.093/9 20 tands

001495

0.337.094/7 22 tands

001495
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Compatibel voor schakelsystemen met het opgegeven aantal tandwielen op
het achterwiel.

Door zijn constructie is
deze ketting bijzonder
geschikt voor de hoge aantal draaimomenten van
E-bike aandrijvingen.

Deze ketting is voorzien
van een milieuvriendelijke
anti-roest coating.

Dit icoon geeft aan hoeveel
schakels een ketting heeft.

KETTINGEN

Zonder ketting komt
er nauwelijks een
fiets vooruit
De ketting is het hart van het aandrijfsysteem, maakt
niet uit waardoor - singlespeed, versnellingsnaaf,
11-speed racefiets-versnelling of E-bike. De fietsketting zorgt voor de krachtoverbrenging naar het achterwiel, waardoor fietser en fiets in beweging komen.
Zeker is, dat de fietsketting bijzonder hoge belastingen moet volhouden, zowel door het fietsen
met spierkracht, of nog intensiever met een E-bike.
Daarnaast komt de bestendigheid tegen vocht- en
weers-invloeden erbij, welke de fietsketting moet
kunnen overwinnen.
Bij CONTEC bieden wij een uitgebreid assortiment van
fietskettingen aan, waaruit je de ketting kunt kiezen
die bij je fiets past. Onze CONTEC kettingen zijn gekenmerkt doordat zij aangepast zijn aan de bepaalde
inzet bereiken. Voor professionele gebruikers bieden
wij onze kettingen ook in een werkplaatsbox aan, die
op lengte kan worden gemaakt om grondstoffen te
besparen.
Onze ecologische kettingen zijn met een Green Power
label gekenmerkt. Omdat bij deze kettingen wordt
afgezien van milieubelastende additieven als roestbeschermer, wat meestal wordt gebruikt voor kettingen,
beschikken deze over een speciale milieuvriendelijke
antiroestlaag.
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Classic
Basis assortiment voor singlespeed, naafversnelling en
derailleurschakeling. Corrosiebescherming, inclusief verbindingsschakel.
Green Power
Onze ketting met milieuvriendelijke anti-roest coating. Voor singlespeed/naafversnelling en derailleurschakeling. Incl. verbindingsschakel voor vereenvoudigde montage.

Enhanced Drive
Voor hogere gestelde eisen in verband met duurzaamheid en het gebruik van E-bikes. Longlife kettingen met speciale coating en geharde pins. Bijzonder
duurzaam. Geschikt voor krachtige E-bike middenmotoren (Bosch, Shimano, enz.). De 11-speed ketting voor
moderne E-MTB‘s 11-speed schakelsystemen. Milieuvriendelijke anti-roest coating en verbindingsschakel.
Heavy Duty
Nog meer performance en verhoogde duurzaamheid
door versterkte pins en links, verbeterde loop-eigenschappen, met verbindingsschakel.
Race
Geoptimeerd voor performance en een laag gewicht,
om tijdens competitie of training de beste prestatie te
bereiken. Meer drive bij minder gewicht. Gehard met
een speciale coating voor racefietsen en MTB‘s
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Kettingen Singlespeed

Singlespeed Kettingen

CLASSIC SINGLESPEED

H E AV Y D U T Y

· Singlespeed
· Incl. verbindingsschakel
· Zwart / zwart

· Singlespeed
· Meer performance en verbeterde duurzaamheid door versterkde pins en links
· Verbeterde loopeigenschap
· 112 schakels, incl. verbindingsschakel
· Zilver / zwart

0.334.940/4 C.1, 1/2" x 1/8", 112 schakels, presentatieverpakking

000895

0.334.983/4 C.1, 1/2" x 1/8", werkplaatsverpakking à 30 meter (2364
schakels), incl. 25 verbindingsschakels

015900

0.334.941/2 C.1N, 1/2" x 3/32", 112 schakels, presentatieverpakking

000895

0.334.984/2 C.1N, 1/2" x 3/32", werkplaatsverpakking à 30 meter
(2364 schakels), incl. 25 verbindingsschakels

015900

0.334.980/0 HD.K1, 1/2" x 1/8"

001095

0.334.981/8 HD.1N, 1/2" x 3/32"

001095

GREEN POWER

H E AV Y D U T Y H D. S 1

· Singlespeed
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· Titanium grijs

· Halflink, Singlespeed, 1/2" x 1 1/8"
· Meer performance en verbeterde duurzaamheid door versterkde pins en links
· Verbeterde loopeigenschap
· 112 schakels, incl. verbindingsschakel

0.334.960/2 GP.1, 1/2" x 1/8", 112 schakels, presentatieverpakking

001195

0.334.991/7 GP.1, 1/2" x 1/8", werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 020900
schakels), incl. 25 verbindingsschakels

0.334.982/6 zilver / zilver

001995

0.334.961/0 GP.1N, 1/2" x 3/32", 112 schakels, presentatieverpakking 001195
0.334.992/5 GP.1N, 1/2" x 3/32", werkplaatsverpakking à 30 meter
(2364 schakels), incl. 25 verbindingsschakels

020900

7-speed Kettingen

ENHANCED DRIVE

CLASSIC C.7

· Singlespeed
· Longlife ketting door speciale coating
· Incl. verbindingsschakel
· Zilver / zilver

· 1/2" x 3/32"
· Incl. verbindingsschakel
· 7-speed
· Zwart / zwart

0.334.965/1 eD.1, 1/2" x 1/8", 128 schakels, presentatieverpakking

001695

0.334.966/9 eD.1N, 1/2" x 3/32", 136 schakels, presentatieverpakking 001995

0.334.942/0 116 schakels, presentatieverpakking

000995

0.334.985/9 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

017900

ENHANCED DRIVE +

G R E E N P O W E R G P. 7

· Singlespeed
· Longlife ketting door speciale coating
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· Titanium grijs

· 1/2" x 3/32"
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· 7-speed
· Titanium grijs

0.334.971/9 eD.1+, 1/2" x 1/8", 128 schakels, presentatieverpakking

001995

0.334.962/8 116 schakels, presentatieverpakking

001295

0.334.996/6 eD.1+, 1/2" x 1/8", werkplaatsverpakking à 30 meter
(2364 schakels), incl. 25 verbindingsschakels

037900

0.334.993/3 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

020900

0.334.972/7 eD.1N+, 1/2" x 3/32", 136 schakels, presentatieverpakking 002595
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Kettingen 8-speed

9-speed Kettingen

CLASSIC C.8

CLASSIC C.9

· 1/2" x 3/32"
· Incl. verbindingsschakel
· 8-speed
· Zilver / zilver

· 1/2" x 11/128"
· Incl. verbindingsschakel
· 9-speed
· Zilver / zilver

0.334.943/8 116 schakels

001295

0.334.944/6 116 schakels, presentatieverpakking

001995

0.334.986/7 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

023900

0.334.987/5 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

035900

G R E E N P O W E R G P. 8

G R E E N P O W E R G P. 9

· 1/2" x 3/32"
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· 8-speed
· Titanium grijs

· 1/2" x 11/128"
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· 9-speed
· Titanium grijs

0.334.963/6 116 schakels, presentatieverpakking

001695

0.334.964/4 116 schakels, presentatieverpakking

002095

0.334.994/1 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

030900

0.334.995/8 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

037500

E N H A N C E D D R I V E E D. 8

E N H A N C E D D R I V E E D. 9

· 1/2" x 3/32"
· Longlife ketting door speciale coating
· 136 schakels, incl. verbindingsschakel
· 8-speed

· 1/2" x 11/128"
· Longlife ketting door speciale coating
· 136 schakels, incl. verbindingsschakel
· 9-speed

0.334.967/7 zilver / zilver

0.334.968/5 zilver / zilver

E N H A N C E D D R I V E E D. 8 +

E N H A N C E D D R I V E E D. 9 +

· 1/2" x 3/32"
· Longlife ketting door speciale coating
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· 136 schakels, incl. verbindingsschakel
· 8-speed

· 1/2" x 11/128"
· Longlife ketting door speciale coating
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· 136 schakels, incl. verbindingsschakel
· 9-speed

0.334.973/5 titanium grijs
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001995

002995

0.334.974/3 titanium grijs

002595

002995
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Kettingen 9-speed

10-speed Kettingen

RACE R.9

RACE R.10

· 1/2" x 11/128"
· Met race performance - meer aandrijving bij minder gewicht
· Ultra-hard en ultra-light
· 116 schakels, incl. verbindingsschakel
· 9-speed

· 1/2" x 11/128"
· Met race performance - meer aandrijving bij minder gewicht
· Ultra-hard en ultra-light
· 116 schakels, incl. verbindingsschakel
· 10-speed

0.334.977/6 zilver / zilver

003995

0.334.978/4 zilver / zilver

Kettingen 10-speed

11-speed Kettingen

CLASSIC C.10

CLASSIC C.11

· 1/2" x 11/128" (5/64")
· 116 schakels, incl. verbindingsschakel
· 10-speed

· 1/2" x 11/128" (5/64")
· 116 schakels, incl. verbindingsschakel
· 11-speed

0.334.945/3 zilver / zwart

002495

0.334.946/1 zilver / zwart

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 0

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 1

· 1/2" x 11/128"
· Longlife ketting door speciale coating
· 136 schakels, incl. verbindingsschakel
· 10-speed

· 1/2" x 11/128"
· Longlife ketting door speciale coating
· 136 schakels, incl. verbindingsschakel
· 11-speed

0.334.969/3 zilver / zilver
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004495

002995

0.334.970/1 zilver / zilver

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 0 +

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 1 +

· 1/2" x 11/128"
· Longlife ketting door speciale coating
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· Titanium grijs
· 10-speed

· 1/2" x 11/128"
· Longlife ketting door speciale coating
· Met milieuvriendelijke anti-roest coating
· Incl. verbindingsschakel
· Titanium grijs
· 11-speed

002995

004295

0.334.975/0 136 schakels, presentatieverpakking

003995

0.334.976/8 136 schakels, presentatieverpakking

004495

0.334.997/4 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

062900

0.334.998/2 werkplaatsverpakking à 30 meter (2364 schakels), incl.
25 verbindingsschakels

081000
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Kettingen 11-speed

Ver bindingsschakels Kettingen

RACE R.11
· 1/2" x 11/128"
· Met race performance - meer aandrijving bij minder gewicht
· Ultra-hard en ultra-light
· 116 schakels, incl. verbindingsschakel
· 11-speed
0.334.979/2 zilver / zilver

Flexibel zijn om het aantal
kettingschakels te bepalen?

004995

Kettingen 12-speed

NEW

Voor fietsenmaker of handelaar is het niet altijd eenvoudig om te bepalen hoeveel kettingsoorten je
nodig hebt en hoeveel kettingschakels deze moeten hebben. Met onze ketting-werkplaatsbox bepaal
je eenvoudig zelf het aantal kettingschakels. De box
bestaat uit een grote fietsketting-rol. De ketting kan
op de nodige lengte worden afgeknipt van de rol.
Omdat niet elke kettingschakel afgeteld moet wor-

CLASSIC C.12
· 1/2" x 11/128"
· Incl. verbindingsschakel
· 126 schakels
· 12-speed
· Zilver / grijs
0.334.947/9 zilver / grijs

den, kan met een maatband voor kettingen het juiste
aantal schakels in één oogopslag worden bepaald.
Voor het sluiten van de afgeknipte ketting staan verschillende verbindingsschakels ter beschikking. De
ketting-werkplaatsbox is een optimale voorraadkast
voor fietskettingen, bespaart ruimte en is gebruiksvriendelijk.

003995

2
Sets

CONNEC TOR
· Voor het eenvoudige sluiten van de ketting
· 2 sets
0.334.934/7 CO.S1, voor 1-speed kettingen, 1/2" x 1/8", zwart / zilver 000395
0.334.935/4 CO.S1N, CO.S8, voor 1-speed en 8-speed kettingen, 1/2"
x 3/32", goud / zilver

000395

0.334.936/2 CO.S9, voor 9-speed kettingen, 1/2" x 5/64", zilver / zilver 000395

NEW

0.334.953/7 CO.S12, voor 12-speed kettingen, 1/2" x 11/128", zilver
/ zilver

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 2

2

· 1/2“ x 11/128“
· Incl. verbindingsschakel
· 136 schakels
· 12-speed
· Zilver / zilver
0.334.948/7 zilver / zilver

Sets

004995

000395

CONNEC TOR +
· Voor het eenvoudige sluiten van de ketting
· 2 sets
0.334.937/0 CO.S10+, voor 10-speed kettingen, 1/2" x 5/64", zilver /
zilver

000795

0.334.938/8 CO.S11+, voor 11-speed kettingen, 1/2" x 5/64", zilver /
zilver

000995

0.334.954/5 CO.S12+, voor 12-speed E-bike kettingen, 1/2" x 11/128", 000795
met milieuvriendelijke roestwerende coating, titanium
grijs

To e b e h o r e n K e t t i n g e n
NEW

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 2 +
· 1/2“ x 11/128“
· Incl. verbindingsschakel
· 136 schakels
· 12-speed
· Titanium grijs
0.334.949/5 titanium grijs
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BRUT
· Aluminium 6061 met nylon geleiders
· Afgedichte rollen 32-38 tands
· Incl. adapterplaat, indien er geen ISCG opname is
005995

0.332.959/6 zwart

007495
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K e t t i n g e n To e b e h o r e n

Achtervorkbescherming Kettingen

SINGLESPEED

FULL HD

· Ter bevestiging op pad-oog
· Voor verticaal uiteinde
· O.a. passend voor Rohloff

· Voorkomt krassen op de lak veroorzaakt door de ketting en de kabels
· High Modulus PU
· Zelfplakkend, geschikt voor alle frame geometrieën
· Bestaat uit: 1x achtervorkbeschermer 31 x 230 mm, 5x framebeschermer rond
Ø 30 mm, 5x framebeschermer ovaal 20 x 50 mm, rechthoekig 88 x 92 mm

0.734.302/3 Singlespeed 1, eenvoudige span-capaciteit, 104 g,
presentatieverpakking

002495

0.734.303/1 Singlespeed 2, voor verhoogde kettingspanning, 138 g,
presentatieverpakking

002995

0.334.922/2 transparant

000995

DERAILLEURWIELEN-SET
HD

· Aluminium 6061 T-6, incl. bussen
· Passend voor alle gangbare versnellingen
· Industriegelagerd
· Spatwaterbeschermd en licht ingevet
· pair

· Voorkomt krassen op de lak veroorzaakt door de ketting en de kabels
· High Modulus PU
· Zelfplakkend, geschikt voor alle frame geometrieën
· Bestaat uit: 2x achtervorkbeschermer 31 x 230 mm

0.345.909/6 10 tands, 5-/8-speed Shimano compatibel, 9-/10-speed
Campagnolo compatibel

001795

0.345.912/0 11 tands, 9-/10-speed Shimano compatibel

001995

0.334.921/4 transparant

000795

AD-ONE SPEED

FULL SCREEN

· Singlespeed-adapter kit voor 8-/9-speed cassette-naven met Shimano
opname
· Compatibel met de meeste cassette-naven (ook Halo wielen)
· CNC aluminium spacer zorgen voor een geoptimeerde kettinglijn
· Alleen voor 3/32" kettingen, niet voor 5/64" 9-speed derailleurkettingen

· Voorkomt krassen op de lak veroorzaakt door de ketting en de kabels
· Materiaal 3M
· Zelfplakkend, geschikt voor alle frame geometrieën
· Bestaat uit: 1x achtervorkbeschermer 260 mm, 4x framebeschermer rond Ø
27 mm, 4x framebeschermer rond Ø 20 mm

0.345.904/7 incl. 2 tandwielen (16 tands en 18 tands)

001995

0.334.917/2 transparant

000795

TFM-340
ZEN

· Stabiele en druppelvrije behuizing
· Roterende borstels reinigen de ketting aan alle kanten
· Heel makkelijk in gebruik
0.334.920/6 kunststof

001995

· Voorkomt krassen op de lak
· Silicone
· Zelfklevend
· 260 mm x 27 mm x 20 mm
0.334.926/3 zwart

000695

Kettingen Achtervorkbescherming
ZEN NEO
· Voorkomt krassen op de lak
· Silicone
· Zelfklevend
· 260 mm x 27 mm x 20 mm

ACHTERVORKBESCHERMER
· Van duurzaam neopreen
· Voorkomt krassen door de ketting
· Eenvoudige montage door klittenbandsluiting
· Resistent tegen vuil en in de maschine wasbaar
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0.334.928/9 neored

000695

0.334.915/6 voor standaard frames, 260 x 80 x 100 mm

000695

0.334.929/7 neogreen

000695

0.334.916/4 voor oversize frames, 260 x 90 x 110 mm

000695

0.334.930/5 neoblue

000695
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PEDALEN
Pedalen met dit icoon zijn
compatibel met het Clicksysteem.

Speciaal voor kinderen.
Onderdelen en accessoires
die door design, grootte
en kleur specifiek voor
de jongste fietsers zijn
bedoelt.

Hier raakt de
mens de machine
Het belang van de pedalen als contactvlak tussen jou
en je fiets mag niet worden onderschat, omdat deze
verbinding zo veilig en betrouwbaar mogelijk moet
zijn. Bij CONTEC bieden we je een grote selectie pedalen die stijl en functieonaliteit met elkaar combineren.
Het maakt niet uit als het om systeem-, hybride- of
platform-pedalen gaat.
Afgedichte industrielagers
Een exact aangepast lager in de pedaalbody zorgt
voor een zeer zuivere en lichte loop. In combinatie
met een optimale afdichting resulteert dit in een langere levensduur en een merkbaar voordeel van de
performance.

S P AT U L A G L I T Z PAGINA 204
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SPD
Systeem-pedalen met dit kenmerk hebben een
Shimano SPD-adapter en zijn compatibel met de
meeste merken fietsschoenen die op de markt verkrijgbaar zijn. Systeem-pedalen zorgen voor maximale
onder-steuning en krachtoverbrenging.
R-Ready
Het kenmerk R-Ready vind je op alle CONTEC pedalen,
die geschikt zijn voor onze reserve pedaalpins R-Pins.
Dat vergemakkelijkt het vervangen van kwijtgeraakte
pins. Bovendien bieden wij je met de R-Pins Select ook
de mogelijkheid, je pedalen een nieuwe look te geven
door de kleurrijke geanodiseerde pins in de CONTEC
Select kleuren.

S P AT U L A I I PAGINA 204
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Pedalen Platform

Platform Pedalen

S PAT U L A G L I T Z

SPIKE.22

· CNC-gefreesde aluminium body, glanzende coating
· CNC-gefreesde CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Uitwisselbare pins (R-Pins)
· 108 x 106 mm
· 299 g

· CNC-gefreesde aluminium body
· CrMo as 9/16"
· Afgedichte industrielager
· 2x 22 uitwisselbare CrMo pins voor maximum grip
· 110 x 100 mm
· 406 g

0.336.994/9 icy

012995

0.336.813/1 zwart

007995

0.336.814/9 zilver

007995

S PAT U L A I I

BLACK22

· CNC-gefreesde en extreem vlakke aluminium body
· CNC-gefreesde CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Uitwisselbare pins (R-Pins)
· 108 x 106 mm
· 340 g

· Eendelige aluminium body
· CNC gefreesde CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Afneembare reflector
· Uitwisselbare pins (R-Pins)
· 111 x 108 mm
· 420 g

0.336.968/3 zwart

012995
0.336.997/2 zwart

NEW

T W O FA C E

WHITE22

· CNC-gefreesde aluminium body
· CNC-gefreesde CrMo as
· Afgedicht industrielager
· Vlak profiel
· Uitwisselbare pins
· 120 x 108 mm
· 370 g

· Eendelige aluminium body
· CNC gefreesde CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Afneembare reflector
· Uitwisselbare pins (R-Pins)
· 111 x 108 mm
· 420 g

0.336.860/2 zwart mat gezandstraald

NEW

0.336.998/0 wit

S WAG G E R

2BLACK

· CNC-gefreesde aluminium body
· CNC-gefreesde CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Vlak profiel
· Uitwisselbare pins
· 112 x 102 mm
· 304 g

· Eendelige aluminium body
· CrMo as
· Uitwisselbare pins (R-Pins)
· Afneembare reflector
· Kogellager
· 109 x 100 mm
· 420 g

0.336.863/6 zwart mat, sandfinish

008995

0.336.938/6 zwart

VICE

2WHITE

· CNC aluminium body, geëxtrudeerd, geanodiseerd
· CNC gefreesde CrMo as
· Afgedicht LSL lager: zelfsmerend onderhoudsvrij glijlager
· Vlak profiel
· Uitwisselbare pins
· 106 x 96 mm
· 406 g

· Eendelige aluminium body
· CrMo as
· Uitwisselbare pins (R-Pins)
· Afneembare reflectors
· Kogellager
· 109 x 100 mm
· 420 g

0.336.905/5 zwart
204

007995

007995

0.336.967/5 wit

005495

005495

003495

003495
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Pedalen Urban

Urban Pedalen

SPURT

CPI-070

· CNC gefreesde aluminium body
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Uitwisselbare pins
· 82 x 100 mm
· 248 g

· Aluminium body
· CrMo as
· Afgedicht industrielager
· Uitwisselbare pins
· 108 x 78 mm
· 280 g

0.336.890/9 zilver

008995

0.336.867/7 zwart

008995

0.336.926/1 zwart

005995

TRAIL2
· Eendelige CNC gefreesde aluminium body
· CrMo as
· 105 x 70 mm
· 281 g

RAPID

0.336.969/1 zwart

· CNC aluminium body, geëxtrudeerd, geanodiseerd
· CrMo as
· Afgedicht industrielager, glijlager
· Vlak profiel
· Uitwisselbare pins
· 100 x 100 mm
· 243 g
0.336.915/4 zwart

NEW

007495

TRAIL
· Aluminium body
· CrMo as
· Afgedicht industrielager
· Uitwisselbare pins
· 100 x 60 mm
· 238 g

PITCHBLACK
· Aluminium body
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Uitwisselbare pins
· 86 x 100 mm
· 320 g
0.336.862/8 zwart mat, sandfinish

005995

0.336.963/4 zwart

004995

006995

CPI-NY
· Nylon body
· CNC gefreesde CrMo as
· Groot stavlak
· Afgedichte industrielager
· 105 x 104 mm
· 257 g

RAPID2
· Minimalistische aluminium body
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Uitwisselare pins
· 87 x 99 mm
· 230 g
0.336.889/1 zwart

NEW

0.336.958/4 zwart

006495

CP-023

BLADE

· Aluminium body
· Boron staal as
· Kogellager
· 100 x 78 mm
· 368 g

· Aluminium body
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Uitwisselbare pins
· 100 x 70 mm
· 236 g
0.336.861/0 zwart
206

002995

005995

0.336.924/6 zilver

001795

0.336.910/5 zwart

001695
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Pedalen Urban

M T B / AT B P e d a l e n

A-GRIND

CP-040

· Gepolijste eendelige aluminium body
· Boron staal as
· Kogellager
· 116 x 103 mm
· 387 g

· Kunststof body / stalen kooi
· Boron staal as
· Conuslager
· 95 x 60 mm
· 382 g

0.336.052/6 zwart

001995

0.336.943/6 zwart

GRIND

CP-044

· Nylon body
· Boron staal as
· Kogellager
· 111 x 105 mm
· 346 g

· Stalen body
· Kunststof kooi
· Geslepen kogellager
· Ca. 378 g
0.336.815/6 zwart / zilver

0.336.917/0 zwart

001295

0.336.918/8 wit

001295

001495

001095

P e d a l e n M T B / AT B

CPI-046
· Aluminium body
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· 100 x 67 mm
· 266 g
0.336.953/5 zwart / zilver

002595

CP-042
· CNC gefreesde aluminium body
· Conuslager
· 102 x 64 mm
· Ca. 268 g
0.336.809/9 zwart / zilver

002495

CP-043
· Aluminium body
· CrMo as 9/16"
· Geslepen kogellager
· 98 x 64 mm
· Ca. 240 g
0.336.053/4 zwart / zilver
208

002195
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Pedalen Systeem

Systeem Pedalen

Met een
klik vast

S PA D E
· Eenzijdig
· Aluminium body
· Shimano SPD compatibel
· Instelbare binding van CrMo
· De open constructie geeft modder en vuil geen kans
· Incl. schoenplaatjes
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· 104 x 85 mm
· 386 g

NEW

0.336.996/4 zwart

006495

TA L O N
· Tweezijdig
· Shimano SPD compatibel
· Tweezijdige CrMo binding, met instelbare binding
en +12° EasyIO inklik-hulp
· De opene constructie is niet vatbaar voor vuil en
modder
· Afgedicht compact as-lagerunit
· Incl. schoenplaatjes
· 96 x 75 mm
· 414 g
0.336.865/1 zwart mat / zilver

P-XC X
· Tweezijdig
· Aluminium body
· Shimano SPD compatibel
· Instelbare binding van CrMo
· De open constructie geeft modder en vuil geen kans
· Incl. schoenplaatjes
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· 80 x 60 mm
· 350 g

009995

0.336.993/1 zwart

NEW

006495

SPRINT
· Eenzijdig
· Aluminium body
· Shimano SPD compatibel
· Gemakkelijk in- en uitklikken
· Instelbare binding
· Incl. schoenplaatjes
· CrMo as
· Afgedicht industrielager
· 105 x 66 mm
· 366 g

BUFFET

N Y- 5 0 5 0 5 0

· Tweezijdig
· Shimano SPD compatibel
· Tweezijdige CrMo binding, met instelbare binding en +15° EasyIO inklik-hulp
· De opene constructie is niet vatbaar voor vuil en modder
· Afgedicht compact as-lagerunit
· Incl. schoenplaatjes
· 105 x 103 mm
· 568 g

· Eenzijdig
· Aluminium body
· Shimano SPD compatibel
· Instelbare binding
· Incl. schoenplaatjes
· CrMo as
· Groot stavlak van nylon
· Afgedichte industrielager
· 95 x 90 mm
· 350 g

0.336.812/3 aluminium kooi, impala gray

009995

0.336.026/0 zwart

0.336.864/4 zwart / zilver

DUAL SPORT

006495

· Eenzijdig
· Aluminium body
· Shimano SPD compatibele binding
· Eenvoudig in- en uitklikken
· Instelbare binding
· Incl. schoenplaatjes en 1 set rubber-pads
· CrMo as
· Afgedicht industrielager
· 101 x 66 mm
· 350 g
0.336.965/9 zwart / zilver
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005995

005495
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Pe d a l e n C i t y / Tr e k k i n g

C i t y / Tr e k k i n g Pe d a l e n

QUICK.ACE

QUICK CORE

· Platte eendelige aluminium body
· CrMo staal as
· Afgedicht industrielager
· Schuurpapier anti-slip vlak
· Met afneembare reflector
· 98 x 78 mm
· 316 g

· Eendelige nylon body
· Boron staal as
· Kogellager
· 100 x 80 mm
· 277 g

0.336.866/9 zwart glans

0.336.883/4 zwart
005995

NEW

QUICK DELUXE +

QUICK CORE +
· Kunststof body
· Boron stalen as
· Kogellager
· 111 x 80 mm
· 328 g

· Eendelige nylon body
· CrMo staal as
· Afgedichte industrielager
· Anti-slip schuurpapier
· 111 x 87 mm
· 340 g
0.336.886/7 zwart

000995

0.336.858/6 zwart / grijs

000995

003495

CPI-036
QUICK +

· Aluminium body / kunststof kooi
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Anti-slip vlak
· 100 x 80 mm
· 260 g

· Eendelige nylon body
· Boron staal as
· Kogellager
· Anti-slip schuurpapier
· 111 x 87 mm
· 353 g
0.336.885/9 zwart

NEW

0.336.920/4 zilver / zwart
001995

CPI-034

QUICK STEP

· Aluminium body
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Anti-slip vlak
· 103 x 70 mm
· 304 g

· Kunststof body
· Boron stalen as
· DU lager
· Schuurpapier anti-slip vlak
· 80 x 100 mm
· 310 g
0.336.859/4 zwart
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000995

0.336.952/7 zwart / zilver

QUICK CLASSIC

CP-036

· Eendelige nylon body
· Boron staal as
· Kogellager
· Anti-slip rubber vlak
· 107 x 100 mm
· 280 g

· Aluminium body / kunststof kooi
· CrMo as
· Kogellager
· Anti-slip vlak
· 100 x 80 mm
· 310 g

0.336.884/2 zwart / grijs

003195

000995

0.336.921/2 zilver / zwart

002595

001995
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Pe d a l e n C i t y / Tr e k k i n g

C i t y / Tr e k k i n g Pe d a l e n

CP-030

CP-022

· Aluminium body
· Boron staal as
· Kogellager
· Anti-slip vlak
· 108 x 69 mm
· 420 g

· Kunststof body
· Boron staal as
· Conuslager
· 350 g

0.336.044/3 zilver

0.336.942/8 zwart
001795

CPI-028

CP-021

· Aluminium body / kunststof kooi
· CrMo as
· Afgedicht industrielager
· Anti-slip vlak
· 103 x 80 mm
· 270 g

· Kunststof body
· Boron staal as
· Kogellager
· 100 x 80 mm
· 230 g

0.336.957/6 zilver / grijs

000995

003295

0.336.925/3 zwart

000995

CP-020
· Aluminium body / kunststof kooi
· Boron staal as
· Kogellager
· Anti-slip vlak
· 90 x 75 mm
· 426 g
0.336.945/1 zilver / grijs

001395

CP-027
· Kunststof body
· CrMo as
· Kogellager
· Anti-slip vlak
· 103 x 80 mm
· 244 g
0.336.949/3 zwart / grijs

001095

CP-024
· Kunststof body
· Boron staal as
· Conuslager
· Anti-slip vlak
· 110 x 84 mm
· 350 g
0.336.947/7 zwart / grijs
214

000995
215

Pedalen Klap

Kinder / Jeugd Pedalen

CP-060 UL

NEW

· Kunststof body / klapmechanisme
· CrMo as
· Kogellager
· 105 x 73 mm
· 328 g
0.336.912/1 zwart

001795

HAPPY KID DLX
· Nylon body
· Boron staal as
· DU lager
· Schuurpapier anti-slip
· Met reflector
· 97 x 86 mm
· 276 g
0.336.857/8 zwart

001595

Pedalen Quick Release

HAPPY KID
CPI-048 QR
· Aluminium body
· Met QRDII snel-bevestigingssysteem voor makkelijke montage / demontage
· Incl. opbergzakje voor gedemonteerde pedalen
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· 107 x 93 mm
· 270 g
0.336.901/4 zilver / zwart

· Kunststof body
· Boron staal as
· Kogellager
· 93 x 87 mm
· 300 g
0.336.894/1 zwart

000895

005995

CPI-038, QR
· Aluminium body / kunststof kooi
· Met QRDII snel-bevestigingssysteem voor makkelijke montage / demontage
· Incl. opbergzakje voor gedemonteerde pedalen
· CrMo as
· Afgedichte industrielager
· Anti-slip vlak
· 103 x 80 mm
· 292 g
0.336.903/0 zilver / zwart

Quick Release
pedalen
De ruimtesparende oplossing voor het transport van
fietsen en ook ideaal als extra anti-diefstalinrichting:
onze CONTEC pedalen met het Quick Release snelkoppel-systeem maken het mogelijk, de pedalen snel los

216

te maken en de fietsen dicht bij elkaar te zetten zonder dat de fietsen verstrengeld raken. Bovendien bieden de pedalen een extra diefstalbeveiliging; zonder
pedalen rijdt de dief nergens heen.

CP-010
· Kunststof body
· Boron staal as
· Conuslager
· 95 x 64 mm
· 230 g
0.336.940/2 zwart

000895

006495

CP-012
· Kunststof body
· Boron staal as
· Conuslager
· 107 x 72 mm
· 334 g
0.336.941/0 zwart

000895

217

Pedalen Schoenplaatjes

Schoenplaatjes Pedalen

NEW

· Passend voor Shimano SPD systeem
· Met 14° bewegingsvrijheid en Multiple Release

Voor je beste
verbinding
Schoenplaatjes, ook wel cleats genoemd, zorgen voor
de verbinding tussen je klikpedaal en je racefiets- of
MTB-schoenen. De schoenplaatjes zijn meestal een
slijtdeel en moeten afhankelijk van het gebruik, vroeg
of laat worden vervangen, zodat ze hun werk perfect
kunnen doen.

CLIP SPD

0.336.852/9 zilver

Speciaal voor racefietspedalen vertrouwen wij op het
Puzzel-systeem, waardoor het verwisselen van schoenplaatjes gemakkelijk en vooral nauwkeurig lukt want als je eenmaal de juiste instelling hebt gevonden, wil jij die om ergonomische redenen ook bewaren.

CLIP SPD
· Passend voor Shimano SPD-systeem
· Incl. bevestigingsbouten
0.336.974/1 eenvoudig uitklikken

NEW

001495

001495

PUZZLE SPD SL
· Passend voor Shimano SPD-SL-systeem
· Met 6° bewegingsvrijheid
0.336.850/3 zwart / geel

001495

NEW

C L I P LO O K
· Passend voor LOOK-systeem (niet voor KEO carbon)
· Met 9° bewegingsvrijheid
0.336.853/7 rood

NEW

001495

PUZZLE KEO
· Passend voor Look Keo systeem
· Met 9° bewegingsvrijheid
0.336.851/1 zwart / rood

001495

C L I P LO O K

NEW

· Passend voor LOOK-systeem (niet voor KEO carbon)
· Incl. bevestigingsbouten en schijfjes

PUZZLE PROTEC T
· Vergemakkelijkt het lopen
· Vermindert slijtage
· Antislip
· Eenvoudig te bevestigen
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0.336.973/3 uitklikken: 9°

0.336.854/5 passend voor Shimano SPD SL

000995

0.336.855/2 passend voor Look Keo

000995

000995
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P e d a l e n To e b e h o r e n

Pins Pedalen

SPORT

R-PINS SELECT

· Toeclips
· Kunststof
· 71 g / paar

· Pedaal pins van aluminium
· Set à 20 stuks
· O.a. passend voor pedaal 2Black, 2White, Black22, White22 en Spatula II
· Incl. sleutel

0.336.971/7 zwart

000795
0.336.979/0 rocket silver

001295

0.336.980/8 limousine black

001295

0.336.981/6 blue steel

001295

0.336.982/4 riot red

001295

0.336.983/2 heart of gold

001295

0.336.984/0 ultra violet

001295

TRACK

0.336.985/7 guerilla green

001295

· Toeclips
· RVS
· 80 g / paar

0.336.986/5 odd orange

001295

0.336.978/2 zilver

001495

R-PINS+
· Stalen pedaal pins
· Set à 20 stuks
· Passend voor pedaal 2Black, 2White, Black22, White22 en Spatula II
· Incl. sleutel

NYLO N S T R A P
· Nylon
· 25 g / paar
0.336.970/9 zwart

000795

0.336.892/5 zilver

L E AT H E R S T R A P

SPIKE.22

· Leder
· 13 x 450 mm
· 44 g / paar

· Staal
· Set à 22 stuks
· Passend voor pedaal Spike.22

0.336.975/8 zwart

001295

0.336.976/6 bruin

001295

0.336.004/7 zilver

001295

000495

P-REFLEX
· Voor MTB / ATB pedalen
· Schroefbevestiging
0.336.972/5 set à 4 stuks

220

000795

221

Tassen met waterdichte
materialen zijn gekenmerkt met het Waterproof
icoon, deze voorkomen dat
de spullen binnenin nat
worden.

BAGAGE

Het volumepictogram
geeft de grootte van het
mogelijke verpakkingsvolume van deze tas in
liters aan.

Geschikt voor het aangegeven bevestigingssysteem, voor het snel bevestigen en losmaken van tassen en accessoires op systeemdragers, stuurbevestigingen en adapters.

Geschikt voor fietsen met
de aangegeven maat.

Bagage vervoer
makkelijk gemaakt
Bagagetransport op de fiets of E-Bike is eenvoudig
gemaakt met CONTEC: Of het nu gaat om bagagedrager, stuur of zadel, we bieden een groot assortiment aan voor diverse oplossingen van behoeftes en
bevestigingsmogelijkheden - van de fietsmand met

systeem-adapter tot een duurzame en sterke bagagedrager, van de stuurtas tot een stijlvolle dubbele fietstas op de bagagedrager. Met ons brede selectie tassen
vind je de juiste tas voor je gebruik en stijl.

Dit icoon geeft reflecterende strips aan voor
betere zichtbaarheid in
het verkeer.

V I A . B A C K M I K PAGINA 232
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Bagagedragers / tassen / manden Bagagedragers

Bagagedrager-boxen Bagagedragers / tassen / manden

TRUCKER DLX TOURING
· Incl. veerklem
· Aluminium
· Met steunvlakken voor tassen
· Elegante afdekking van de voorste bevestiging
· Incl. AtranVelo AVS transportsysteem
· Max. draaglast: 25 kg
· 675 g
0.338.972/3 zwart

Bagagedrager
002995

Sterk, mooi en bijzonder licht, onze bagagedragers
TRUCKER DLX van aluminium verricht niet alleen
echte wonderen qua draaglast, maar is ook dankzij de con-structie van aluminium bijzonder licht van
gewicht. De hoogwaardige poedercoating geeft TRUCKER DLX ook een chique uitstraling, die wordt onderstreept door het elegante afdekbare verstelmechanisme en verdient dan zeker de naam DLX (Deluxe).

TRUCKER DLX DISC
· Incl. veerklem
· Aluminium
· Passend voor fietsen met schijfremmen
· Elegante afdekking van voorste bevestiging
· Incl. AtranVelo AVS transportsysteem
· Max. draaglast: 25 kg
· 685 g
0.338.971/5 zwart

Met de TRUCKER DLX-familie bieden wij de grootst
mogelijke compatibiliteit en veelzijdigheid aan. Naast
gebruik op 24 tot 28 inch fietsen, bieden wij modellen
aan voor montage op fietsen met velg of schijfremmen en modellen met steunvlakken voor tassen. Voor
spor-tieve fietsen hebben wij dragers voor montage
op de zadelpen.

C ARGO PLUS

002995

· Afsluitbare bagagedrager-box
· Afneembaar door 4-punts adapter met toets voor loskoppeling
· Passend voor alle gebruikelijke bagagedragers
· Met extra clip-sluitingen
· Volume: 13 l, maten (L x B x H): 36,5 x 25,5 x 17,5 cm
0.339.019/2 zwart

005995

CARGO
TRUCKER DLX CLASSIC

· Afsluitbare bagagedrager-box
· Passend voor alle gebruikelijke bagagedragers
· Met extra clip-sluitingen
· Volume: 13 l, maten (L x B x H): 36,5 x 25,5 x 17,5 cm

· Incl. veerklem
· Aluminium
· Elegante afdekking van voorste bevestiging
· Incl. AtranVelo AVS transportsysteem
· Max. draaglast: 25 kg
· 675 g
0.338.970/7 zwart

0.339.013/5 zwart

004995

002595

T R U N K S PA C E
· Afsluitbare bagagedrager-box
· Passend voor alle gebruikelijke bagagedragers
· Met extra clip-sluitingen
· Volume: 15,5 l, maten (L x B x H): 43,2 x 26,2 x 22,5 cm
0.339.012/7 zwart

003995

TRUCKER DLX SPORT
· Incl. veerklem
· Aluminium
· Ter bevestiging aan zadelpen (Ø 25-31,8 mm)
· Elegante afekking van de voorste bevestiging
· Incl. AtranVelo AVS transportsysteem
· Max. draaglast: 10 kg
· 740 g
0.338.973/1 zwart
224

4-PUNT ADAPTER
· Passend voor Cargo en Cargo Plus
003495

0.338.925/1 zwart

002495

225

Bagagedragers / tassen / manden Manden

Manden Bagagedragers / tassen / manden

Voormanden
Onze voormand Espresso KF is geschikt voor het KlickFix of BasEasy stuurbevestigingssysteem. Op deze flexibele manier kan de mand altijd worden verwijderd

Bevestiging
MIK - de CONTEC manden voor het MIK-systeem kunnen in een handomdraai op de passende bagagedrager worden bevestigd en ook net zo snel makkelijk
weer worden verwijderd. Met de meegeleverde MIKsleutel kan de mand ontgrendeld worden.

en weer aan de fiets worden bevestigd. De adapters
voor de stuurmontage zijn bij levering niet inbegrepen.

WSL-systeem van BASIL - de klemmen van het WSLsysteem worden om de buitenkant van de bagagedrager bevestigd en zijn daardoor fexibel inzetbaar.

Door middel van de meegeleverde schroeven wordt
de mand met de klem verbonden. Het WSL-systeem is
perfect voor E-bikes met een bagagedrager-accu.
Racktime - met het RACKTIME-systeem heb je de
mogelijkheid de mand snel en eenvoudig van de
bagagedrager af te halen en mee te nemen. Achteraf
kan de mand weer eenvoudig op de bagagedrager
worden geklikt.

ESPRESSO

L U N G O M U LT I

· Vaste montage
· Staal
· Reflex-logo
· Hoogte verstelbaar
· Maten (L x B x H): 25 x 34 x 28 cm

· Met universeel gatenpatroon in de bodem van de mand voor de eenvoudige
montage van een MIK, Racktime of AVS adapterplaat (adapter bij levering niet
inbegrepen)
· Staal, hengsel met soft grip
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Met voetjes aan onderkant
· Maten (L x B x H): 45 x 31 x 22 cm

0.738.189/0 zwart

002995

0.738.187/4 zwart

ESPRESSO KF

FREDO

· Incl. adapterplaat voor KLICKfix en BasEasy systeemhouder
· Staal, hengsel met soft grip
· Reflex-logo
· In hoogte verstelbaar
· Maten (L x B x H): 25 x 34 x 28 cm

· Bevestiging d.m.v. haken in combinatie met de veerklem
· Staal, hengsel met soft grip
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Maten (L x B x H): 31 x 35 x 18 cm

0.738.190/8 zwart

226

003295

0.738.188/2 zwart

002995

001795
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MOCCA

MOCCA RT

· Vaste montage op de bagagedrager
· Incl. bevestigingsmateriaal
· Staal
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Maten (L x B x H): 45 x 31 x 22 cm

· Incl. Racktime adapter-plaat
· Staal, hengsel met soft grip
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Met voetjes aan onderkant
· Maten (L x B x H): 45 x 31 x 22 cm

0.738.182/5 zwart

003295

0.738.186/6 zwart

MOCCA WSL

F L A V O U R B E LT

· Incl. BASIL-WSL bevestigingssysteem
· Staal
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Maten (L x B x H): 45 x 31 x 22 cm

· Voor de optimale beveiliging van de bagage in een CONTEC fietsmand
· Ook als draagriem te gebruiken
· Kan zowel in de lengte als ook dwars worden bevestigd
· Dubbel beveiligd door drukknop en klittenband
· Incl. CONTEC reflex-logo
· Maten (L x B): 53 x 4 cm

0.738.183/3 zwart

006495

004995
0.738.191/6 zwart

001295

M O C C A M U LT I
· Met universeel gatenpatroon in de bodem van de mand voor de eenvoudige
montage van een MIK, Racktime of AVS adapterplaat (adapter bij levering niet
inbegrepen)
· Staal, hengsel met soft grip
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Met voetjes aan onderkant
· Maten (L x B x H): 45 x 31 x 22 cm
0.738.184/1 zwart

004495

MOCCA MIK
· Incl. MIK adapter-plaat
· Staal, hengsel met soft grip
· Reflex-logo
· Compatibel met CONTEC "FlavourBelt"
· Met voetjes aan onderkant
· Maten (L x B x H): 45 x 31 x 22 cm
0.738.185/8 zwart
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006495
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VIA.TOUR
· Stylische pakaftas
· Van waterafstotend polyester
· Met groot hoofdvak en extra binnenvak
· Ritsvak in het deksel
· Incl. verstelbare schouderriem en bevestigingshaken in ritsvak
· Met reflecterende elementen
· Volume: 16 l, maten (L x B x H): 35 x 15 x 35 cm

Via
Het Latijnse woord VIA betekent „weg“ en onze Viafietstassen zullen je op alle mogelijke manieren op de
weg begeleiden. Het maakt niet uit of je onderweg
bent naar je werk, sportieve ondernemingen van plan
bent te doen of op fietsvakantie gaat. Van de praktische stuurtas tot de Phonebag, van de populaire dubbele en enkele fietstassen voor de montage op de
bagagedrager (voor MIK-, Racktime-, AVS- en universele systemen) tot onze stijlvolle Messenger bag (met
bagagedragerbevestiging), de VIA-collectie laat niets

te wensen over. De hoogtepunten zijn onder meer
kenmerken voor forenzen en reizigers zoals waterafstotend bovenmateriaal, geïntegreerde regenhoes en
een slimme bagage indeling. Natuurlijk zijn de VIAtassen ook voorzien met reflecterende elementen in
het mooie zwarte CONTEC-logo. Vanaf dit jaar is de
VIA.Pocket zadeltas een compleet nieuwe toevoeging
aan onze collectie. Klein, compact, makkelijk te bevestigen en los te maken dankzij de Klickfix zadelbevestiging.

005995

0.739.914/0 rusty red

005995

0.739.915/7 desert sand

005995

VIA.TOUR DOUBLE RT

VIA.FRONT
· Stylische stuurtas
· Van waterafstotend polyester
· Met transparant vak voor smartphones en opening voor een laadkabel op het
deksel
· Incl. verstelbare schouderriem en voorgemonteerde KlickFix bevestigingsplaat
· Volume: 7,5 l, maten (L x B x H): 23,5 x 14 x 23 cm

0.739.929/8 dim black

0.739.913/2 dim black

007995

· Stylische dubbele tas
· Van waterafstotend polyester
· Met groot hoofdvak en extra binnenvak
· Ritsvak in het deksel
· Incl. reflecterende elementen en voorgemonteerde Racktime Snap-it adapter
· Volume: 32 l (2x 16 l), maten (L x B x H): 2x 35 x 15 x 35 cm

0.739.916/5 dim black

010995

0.739.918/1 rusty red

010995

0.739.920/7 desert sand

010995

VIA.PHONE
· Stylische smartphonetas
· Van waterafstotend polyester
· Met transparant vak voor het bedienen van de smartphone
· Met praktisch binnenvak
· Incl. Rixen & Kaul Quad adapter
· Volume: 0,6 l, maten (L x B x H): 18 x 6,5 x 8 cm
0.739.930/6 dim black

004995

0.739.931/4 rusty red

004995

0.739.932/2 desert sand

004995

VIA.OFFICE
· Stylische schoudertas
· Van waterafstotend polyester
· Met groot hoofdvak (passend voor 15,6" notebook) en extra binnenvak
· Incl. verstelbare schouderriem en bevestigingshaken in ritsvak
· Met reflecterende elementen
· Volume: 18 l, maten (L x B x H): 39 x 16 x 30 cm

0.739.922/3 dim black

230

VIA.TOUR DOUBLE MIK
· Stylische dubbele tas
· Van waterafstotend polyester
· Met groot hoofdvak en extra binnenvak
· Ritsvak in het deksel
· Incl. reflecterende elementen en voorgemonteerde MIK adapter
· Volume: 32 l (2x 16 l), maten (L x B x H): 2x 35 x 15 x 35 cm
0.739.917/3 dim black

010995

0.739.919/9 rusty red

010995

0.739.921/5 desert sand

010995

005995
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VIA.BACK RT

VIA.POCKET

· Stylische bagagedragertas
· Van waterafstotend polyester
· Met naar boven uitbreidbaar groot hoofdvak en twee uitklapbare zijvakken
· Vak op achterkant voor drinkflessen en 3 extra binnenvakken
· Met geïntegreerde regenhoes
· Incl. reflecterende elementen en voorgemonteerde Racktime Snap-it adapter
· Volume: 32 l, maten (L x B x H): 35 x 20 x 27 cm

· Stylische zadeltas
· Van waterafstotend polyester
· Met praktisch ritsvak
· Met hengsel voor beter transport
· Incl. voorgemonteerde KLICKFix zadeladapter
· Volume: 0,9 l, maten (L x B x H): 17 x 10 x 9 cm
0.739.936/3 dim black

0.739.923/1 dim black

010995

0.739.925/6 rusty red

010995

0.739.927/2 desert sand

010995

003495

VIA.BACK MIK
· Stylische bagagedragertas
· Van waterafstotend polyester
· Met naar boven uitbreidbaar groot hoofdvak en twee uitklapbare zijvakken
· Vak op achterkant voor drinkflessen en 3 extra binnenvakken
· Incl. reflecterende elementen en voorgemonteerde Basil MIK adapter
· Volume: 32 l, maten (L x B x H): 35 x 20 x 27 cm

0.739.924/9 dim black

010995

0.739.926/4 rusty red

010995

0.739.928/0 desert sand

010995

V I A . B AC K AV S
· Stylische bagagedragertas
· Van waterafstotend polyester
· Met naar boven uitbreidbaar groot hoofdvak en twee uitklapbare zijvakken
· Vak op achterkant voor drinkflessen en 3 extra binnenvakken
· Met geïntegreerde regenhoes
· Incl. reflecterende elementen en voorgemonteerde AVS adapter
· Volume: 32 l, maten (L x B x H): 35 x 20 x 27 cm

0.739.935/5 dim black

010995

V I A . B AT T E R Y
· Accutas
· Passend voor de verwijderde E-bike accu tijdens het transport
· Van binnen gepolsterd ter bescherming tegen beschadigingen
· Dim black

232

0.739.933/0 afmetingen (L x B x H) 34 x 10 x 9 cm, passend voor
frameaccu

002995

0.739.934/8 afmetingen (L x B x H) 40 x 16 x 8 cm, passend voor
bagagedrageraccu

002995
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L I M B A C K PA C K
· Urbane rugzak
· Van waterafstotend polyester
· Incl. bevestigingshaken voor het transport op de bagagedrager
· Met gevoerde schouderriem en klein vakje
· Incl. reflecterende applicaties
· Volume: 20 l, maten (L x B x H): 57 x 30 x 16 cm

Less
is more
Nadenken over wat er echt toe doet, is de filosofie
achter onze LIM-collectie. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat minder vaak meer is op de fiets. Het ontwerp kenmerkt zich daarom door een duidelijke en
gereduceerde designtaal. Onze Urban-collectie verschijnt met een aantal nieuwe functies, die zelfs in
de klein-ste ruimte van de tassen alles slim organiseren en voor enthousiasme zorgen met hun veelzijdigheid. Onze LIM bagagedragertas kan dus ook als stu-

urtas gebruikt worden en is daarom als je hem nodig
hebt zo universeel inzetbaar. Onze LIM Single is een
stijlvolle Musthave, hij kan als schoudertas worden
gedragen of direct op de fiets worden bevestigd. Een
echte aanrader is onze rugzak voor stadsfietsers. Als
je toch eens meer moet meenemen, is onze dubbele
fietstas voor de bagagedrager de juiste manier om je
spullen op een comfortabele manier van A naar B te
transporteren.

0.839.874/5 olive green

006995

0.839.875/2 ashy grey

006995

LIM HAMPER FR
· Urbane mandtas voorop
· Van waterafstotend polyester
· Incl. adapter voor KlickFix en BasEasy systeem
· Met trekkoord sluiting en hengsels
· Met reflecterende applicaties
· Volume: 15,5 l, maten (L x B x H): 28 x 25,5 x 37 cm
0.839.878/6 olive green

006495

0.839.879/4 ashy grey

006495

LIM TRUNKBAR

LIM HAMPER HR

· Urbane stuur-/bagagedragertas
· Van waterafstotend polyester
· Incl. bevestiging voor de bagagedrager en adapter voor het KlickFix en
BasEasy systeem
· Incl. verstelbare en afneembare schouderriem
· Met reflecterende applicaties
· Volume: 5 l, maten (L x B x H): 32 x 30 x 14 cm

· Urbane mandtas achterop
· Van waterafstotend polyester
· Incl. Basil MIK adapter, montage van Racktime systeem adapter mogelijk
· Met trekkoord sluiting en hengsels
· Met reflecterende applicaties
· Volume: 22 l, maten (L x B x H): 50 x 26,5 x 28 cm

0.839.876/0 olive green

005495

0.839.880/2 olive green

008995

0.839.877/8 ashy grey

005495

0.839.881/0 ashy grey

008995

LIM SINGLE
· Urbane pakaftas
· Van waterafstotend polyester
· Incl. verstelbare en afneembare schouderriem, met bagagedragerhaken
· Met reflecterende applicaties
· Volume: 17 l, maten (L x B x H): 49 x 30 x 18 cm
0.839.870/3 olive green

006495

0.839.871/1 ashy grey

006495

LIM DOUBLE
· Urbane dubbele tas
· Van waterafstotend polyester
· Incl. geïntegreerde uni-brug voor de vaste montage en ook compatibel met
MIK en Racktime systeem adapter
· Met reflecterende applicaties
· Volume: 34 l, maten (L x B x H): 2x 49 x 30 x 18 cm
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0.839.872/9 olive green

006995

0.839.873/7 ashy grey

006995
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MILE GRINDER RACE 3
· Stuurtas
· Van waterdicht 1680D polyester
· Voorvak met fleece-voering voor mobiele telefoon / zonnebril, hoofdvak met
mesh-vakken
· Incl. draagriem voor gebruik als schouder- of heuptas
· Reflecterende elementen
· Volume: 3 l, maten: (L x B x H): 25 x 8,5 x 13 cm
· Gewicht ca. 250 g

Mile
Grinder
Alles wat een kilometervreter nodig heeft. Met onze
Mile Grinder Bikepacking collectie heb je alles bij
je voor je grote of kleine fietsavontuur. Onze waterdichte tassen met gelaste naden en waterdichte ritssluiting voor stuur-, frame- en zadelmontage bieden

0.739.948/8 zwart

002995

je veel opbergruimte op de fiets. De speciale bevestigingsriemen van krasvrij materiaal beschermen de
opper-vlakken van je fiets en de onderdelen.

MILE GRINDER FRONT
· Dubbele stuurtas voor bikepacking
· Van waterdicht 840D nylon, TPU gecoat
· Incl. bevestigingsmateriaal en schouderriem
· Volume: 8+4 l, maten: (L x B x H): 62,5 x 28 cm / 26 x 9 x 27 cm
· Gewicht ca. 700 g
0.739.942/1 zwart

008995

MILE GRINDER TOP TUBE 1.2
· Tas voor de bovenbuis, voor bikepacking
· Van waterdicht 600D polyester / TPU
· Doorlopende waterdichte ritssluiting aan de bovenzijde
· Gereedschapsloze bevestiging met krasvrije klittenband
· Volume: 1,2 l, maten (L x B x H): 20 x 6 x 10 cm
· Gewicht ca. 118 g
0.739.945/4 zwart

003495

MILE GRINDER FRAME BAG 2.8
· Frametas voor bikepacking
· Van waterdicht 600D polyester / TPU
· Waterdichte ritssluiting voor gemakkelijke toegang
· Gereedschapsloze bevestiging met krasvrije klittenband
· Volume 2,8 l, maten (L x B x H): 35 x 6 x 13 cm
· Gewicht ca. 200 g
0.739.944/7 zwart

236

004995
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MILE GRINDER TOOL BAG M
· Zadeltas
· Van waterdicht 600D polyester / TPU
· Waterdichte ritssluiting
· Gereedschapsloze bevestiging
· Volume: 0,8 l, maten (L x B x H): 19 x 5,5 x 10 cm
· Gewicht ca. 69 g
0.739.946/2 zwart

Waterproof
003995

MILE GRINDER EXTRA SADDLE BAG

Een nieuwe generatie van waterdichte fietstassen van
CONTEC. Onze „Waterproof“ lijn overtuigt niet alleen
doordat zij 100% waterdicht zijn, maar ook door de
doordachte features, slimme details en de stijlvolle
look. Naast de begeerde bagagedragertassen en de
zadeltassen, bevat ons tassen programma voor de
eerste keer ook een rugzak. Zodoende biedt CONTEC vanaf nu een compleet assortiment van transport
mogelijkheden. Deze zijn geschikt voor het gebruik

met of zonder fiets. Wij hebben ons tassen programma samengesteld om deze gebruiksvriendelijker
te maken en ze zijn van hoogste kwaliteit. Zo beschikken onze rugzakken en bagagedragertassen over een
uitneembare binnentas, welke het makkelijk maken
om bij portemonnee, sleutel en andere spulletjes te
komen. De bagagedragertassen en zadeltassen kunnen zonder gereedschap gemonteerd worden en passen op de meeste zadel en bagagedrager systemen.

· Ruime zadeltas met 1 hoofdvak en 2 zijvakken, mesh vak
· Polyester, incl. regenhoes
· Gereedschapsloze bevestiging
· Volume: 2 l, maten: (L x B x H): 12 x 8 x 26 cm
· Gewicht ca. 310 g
0.739.947/0 zwart

003495

MILE GRINDER BACK 10
· Zadeltas
· Van waterdicht PVC
· Rolsluiting
· Gereedschapsloze bevestiging met krasvrije klittenband
· Volume: 10 l, maten (L x B x H): 61 x 15 x 16 cm
· Gewicht ca. 520 g
0.739.943/9 zwart

007995

MILE GRINDER COMMUTE 25
· Rugzak / drybag
· Van waterdicht polyester
· Mesh-vakken op de zijkant en elastische band
· Verstelbare schouder- en heupriem
· Volume: 25 l, maten: (L x B x H): 43 x 22 x 60 cm
· Gewicht ca. 600 g
0.739.949/6 zwart
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005495
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H A N D L E B A R W AT E R P R O O F

T R A V E L W AT E R P R O O F

· Sportieve stuurtas
· Van watervast polyester
· Met groot hoofdvak, 3 kleine binnenvakken en een vakje op de voorkant met
ritssluiting
· Incl. verstelbare schouderriem en KlickFix bevestigingsplaat
· Met transparant kaart-/smartphonevak op de deksel
· Met reflecterende elementen en naden met kleuraccenten
· Volume: 7,5 l, maten (LxBxH): 23,5 x 23 x 14 cm

· Pakaftas
· Van 100 % waterdicht Tarpaulin / polyester mix
· Rixen & Kaul bevestigingssysteem voor standaard bagagedrager
· Met hermetische rolsluiting
· Met extra grote uitneembare binnentas, reflecterende elementen op de zijkant
· Volume 20 l, maten (L x B x H): 22/30 x 14 x 50 cm
0.739.788/8 zwart

0.839.629/3 zwart / goud

009995

S I N G L E W AT E R P R O O F

W AT E R P R O O F 2 4

· Sportieve pakaftas
· Van watervast polyester
· Incl. verstelbare schouderriem en bevestigingshaken
· Met groot hoofdvak en een klein binnenvak met ritssluiting
· Met reflecterende elementen, naden met kleuraccenten
· Volumen 20 l, Maße (L x B x H): 32 x 13 x 33 cm

· Rugzak
· Van 100 % waterdicht Tarpaulin / polyester mix
· Instelbaar draagsysteem met lichte en snel drogende mesh inzet-stukken
· Met hermetische rolsluiting
· Met uitneembare binnentas en reflecterende elementen
· Volume 24 l, maten (L x B x H): 26/30 x 22 x 60 cm

0.839.630/1 zwart / goud

009995

0.739.792/0 groen / zwart

005995

0.739.794/6 zwart

005995

T R U N K W AT E R P R O O F R T

C A R R Y W AT E R P R O O F

· Sportieve bagagedragertas
· Van watervast polyester
· 3 binnenvakken
· Reflecterende elementen, naden en ritssluiting met kleuraccenten
· Incl. verstelbare schouderriem
· Met Racktime Snap-it adapter
· Volume: 15 l + 22 l, maten (L x B x H): 34 x 20 x 27 cm

· In lengte verstelbare en lichte draagriem
· Met haken
· Comfortabel polster met anti-slip coating

0.839.628/5 zwart / goud

0.739.799/5 zwart

000995

010995

T R A N S I T W AT E R P R O O F

S T O W W AT E R P R O O F

· Pakaftas
· Van waterdicht polyester / nylon mix
· Rixen & Kaul bevestigingssysteem voor standaard bagagedrager
· Met hermetische rolsluiting
· Met extra grote uitneembare binnentas, reflecterende elementen op de zijkant
· Volume 25 l, maten (L x B x H): 30 x 16 x 56 cm

· Zadeltas
· Van 100 % waterdicht Tarpaulin / polyester mix
· Montage zonder gereedschap
· Met hermetische rolsluiting
· Met reflecterende elementen

0.739.797/9 zwart
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005995

007995

0.739.790/4 medium, volume: 0,5 l, maten (L x B x H): 11,5 x 9 x 5 cm 002495
0.739.791/2 large, volume: 1,0 l, maten (L x B x H): 15,5 x 11 x 6 cm

002795
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Bagagedragers / tassen / manden Classic Exclusiv

Snelbinders Bagagedragers / tassen / manden

CLASSIC EXCLUSIV

S T R A P. 3

· Echt leder
· Met magneetsluiting
· Passend voor de Classic Exklusiv leren zadels serie
· Maten (L x B x H): 20 x 7 x 9,5 cm

· 3-voudig
· 500 mm
0.738.241/9 zwart / wit / grijs

0.327.977/5 coffee

008995

0.327.976/7 gravy

008995

0.327.975/9 honey

008995

000995

S T R I P. S T R A P
Bagagedragers / tassen / manden Snelbinders

· 3-voudig
· 580 mm
· Met klemhaken
0.738.242/7 zwart

STRING

000795

· Snelbinder rond
· Met extra sterke haken
· Nylon omwonden
0.338.760/2 10 x 600 mm, zwart

000395

0.338.761/0 10 x 600 mm, zwart / groen

000395

0.338.762/8 10 x 600 mm, zwart / geel

000395

0.338.763/6 10 x 600 mm, zwart / blauw

000395

0.338.764/4 10 x 800 mm, zwart

000495

0.338.765/1 10 x 800 mm, zwart / groen

000495

0.338.766/9 10 x 800 mm, zwart / geel

000495

0.338.767/7 10 x 800 mm, zwart / blauw

000495

0.338.768/5 10 x 1000 mm, zwart

000595

0.338.769/3 10 x 1000 mm, zwart / groen

000595

0.338.770/1 10 x 1000 mm, zwart / geel

000595

0.338.771/9 10 x 1000 mm, zwart / blauw

000595

S T R A P. 2
· 2-voudig
· 580 mm
· Rubber
0.738.243/5 zwart

000795

To e b e h o r e n B a g a g e d r a g e r s / t a s s e n / m a n d e n

STRING DELUXE

NEW

· Snelbinder 2-voudig
· Met extra sterke haken
· 580 mm lang
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S A F E R PA C K
· Passend voor rugzakken en manden
· Met elastische band
· Waterbestendig
· Passend voor rugzakken (LxB): 45 x 32 cm

0.338.772/7 zwart / grijs

000595

0.338.773/5 zwart / blauw

000595

0.338.774/3 zwart / rood

000595

0.338.775/0 blauw / grijs

000595

0.738.424/1 zwart / reflex

001995

0.738.425/8 safety yellow

001995
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Geschikt voor fietsen van
de opgegeven maat

244

S TA N D A A R D S

Voor meer stabiliteit,
zelfs voor zware
E-bikes.
De standaards zijn beschikbaar voor de wielmaten
vanaf 12 tot 29 inch, als zij- en achtervorkstandaard.
Voor nog meer stabiliteit zorgt de tweebeenstan-
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daard. De fiets-presentatiestandaards en fiets-wandhouders maken het mogelijk, je fietsen op een aantrekkelijke manier in de showroom te presenteren.
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Standaards Zijstandaards

E - S TA N D
· Ver afstaande en zwaar belastbare standaard (E-bikes)
· Onder druk gegoten aluminium met kunststof voet
· Met binnenzeskantbout en veerring
0.340.905/9 zwart

001995

CKS-150
· Zeer stabiele kunststof voet
· Met binnenzeskantbout en veerring
0.340.903/4 zwart

001995

SIDEKICK CENTER
· Onder druk gegoten aluminium met kunststof voet
· Met zeskantbout en veerring
· Eenvoudige verstelling per drukknop
0.340.960/4 zwart

001495

CKS-100
· Onder druk gegoten aluminium met kunststof voet
· Met binnenzeskantbout en veerring
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0.340.901/8 zwart

000995

0.340.902/6 zilver

000995

Zijstandaards Standaards

CKS-140
· Aluminium
· Met binnenzeskantbout en veerring
0.340.909/1 zwart

000995

0.340.906/7 zilver

000995

CKS-160
· Aluminium
· Met binnenzeskantbout en veerring
0.340.936/4 zwart

000995

0.340.937/2 zilver

000995

Achtervorkstandaards Standaards

E-40
· Voor de directe montage op liggende achtervork, gatafstand 40 mm
· Zeer stabiele en ver afstaande standaard (E-bikes)
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
0.340.908/3 zwart

001995

E-18
· Voor de directe montage op liggende achtervork, gatafstand 18 mm
· Zeer stabiele en ver afstaande standaard (E-bikes)
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
0.340.907/5 zwart

001995
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Standaards Achtervorkstandaards

SIDEKICK 40
· Voor de directe montage op liggende achtervork, gatafstand 40 mm
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
· Eenvoudige afstelling d.m.v. drukknop
0.340.962/0 zwart

001695

CKS-040
· Voor de directe montage op liggende achtervork, gatafstand 40 mm
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
0.340.928/1 zwart

001695

CKS-018
· Voor de directe montage op liggende achtervork, gatafstand 18 mm
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
0.340.926/5 zwart

001695

SIDEKICK 18
· Voor de directe montage op liggende achtervork, gatafstand 18 mm
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
· Eenvoudige afstelling d.m.v. drukknop
0.340.961/2 zwart
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001695

Achtervorkstandaards Standaards

SIDEKICK REAR
· Bevestiging direct aan de as of aan liggende achtervork
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
· Eenvoudige afstelling d.m.v. drukknop
0.340.963/8 zwart

001995

SIDEKICK UNI
· Bevestiging aan framedriehoek
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
· Eenvoudige afstelling d.m.v. drukknop
0.340.964/6 zwart

001995

CKS-220
· Nauwkeurige instelling via draaimechanisme
· Fully geschikt (achtervork bevestiging)
· Aluminium
0.340.923/2 zwart

001695

CKS-250
· Fijnafstelling via draaimechanisme
· Passend voor diverse framegeometrieën
· Aluminium
0.340.921/6 zwart

001695
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Standaards Achtervorkstandaards

CKS-210
· Nauwkeurige instelling via draaimechanisme
· Aluminium
0.340.917/4 zwart

001695

0.340.918/2 zilver

001695

CKS-240
· Geschikt voor Fully (bevestiging op liggende achtervork)
· Onder druk gegoten aluminium, met kunststof voet
0.340.932/3 zwart

001595

CKS-200
· Nauwkeurige instelling via draaimechanisme
· Aluminium
0.340.922/4 zwart
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001595

Tw e e b e e n s t a n d a a r d s S t a n d a a r d s

CKS-301
· Hoge standvastigheid
· Onder druk gegoten aluminium, kunststof voet
· Zwart
0.340.935/6 28"

002995

CKS-300
· Hoogste stabiliteit
· Staal
· Zwart
0.340.912/5 26" (310 mm lang)

002495

0.340.915/8 28" (325 mm lang)

002495

Presentatiestandaards Standaards

BIKE SLINGER
· Veelzijdig inzetbaar fiets-presentatiestandaard
· Eenvoudig in gebruik
· De fiets wordt gestabiliseerd door een 3-punts-contact en een arm met veer
· Geschikt voor achter- en voorwiel
· Opname tot 66 mm bandenbreedte
0.340.979/4 zwart

004995

BIKE SLINGER DS
· Extra stabiel voor E-bikes
· Eenvoudig in gebruik
· De fiets wordt gestabiliseerd door een 3-punts-contact en een arm met veer
· Geschikt voor achter- en voorwiel
· Opname tot 61 mm bandenbreedte
0.340.981/0 zwart

005495
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Standaards Presentatiestandaards

FAT B I K E S L I N G E R
· Speciaal voor Fat Bikes
· Eenvoudig in gebruik
· De fiets wordt gestabiliseerd door een 3-punts-contact en een arm met veer
· Geschikt voor achter- en voorwiel
· Opname vanaf 76 tot 127 mm bandenbreedte
0.340.982/8 zwart

005995

BIKE SLINGER
· Verbindingsvoeten
· Koppelstukken voor de CONTEC presentatiestandaard "Bike Slinger"
0.340.077/7 set à 4 stuks

000695

ROCK SOLID
· Met verstelbare opname voorzien met coating ter bescherming tegen krassen
· Geschikt voor fietsen met een wielmaat van 26 - 29"

0.340.980/2 zwart

004495

ROCK' N' ROLL
· Zeer geschikt voor de tentoonstelling van alle soorten sport-fietsen met verschillende wielmaten en bandbreedtes
0.340.977/8 zwart
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003995

Presentatiestandaards Standaards

READY STEADY
· Enkele elementen verbindbaar
· Stabiele constructie
0.340.976/0 zwart

002995

SHOWMASTER
· Universeel
· Variabele opname voor de achtervork met rubber coating
0.340.978/6 zwart

002195

Wa n d h o u d e r s S t a n d a a rd s

WA L L I E
· Voor het ophangen aan de voorwiel
· Passend voor alle wielmaten
· Incl. bevestigingsmateriaal
0.340.945/5 zilver

001495

MOULDER
· Voor het ophangen aan de pedaal
· Passend voor alle fietsmaten
· Incl. bevestigingsmateriaal
0.340.946/3 zwart

000995

HANGER
· Beschermende PVC-coating
· Incl. bevestigingsmateriaal
0.340.344/1 2 stuks

000695
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Geschikt voor fietsen met
de aangegeven maat.

S PAT B O R D E N

Onze professionals
tegen slecht weer
Een spatbord beschermt niet alleen tegen vuil en
regenwater, het kan ook een fiets opwaarderen. Het
assortiment van CONTEC omvat niet alleen praktische
spatborden voor verschillende wielmaten, verkrijgbaar als steekspatborden of vast gemonteerde modellen, maar ook stijlvolle spatborden gemaakt van hout
en bamboe. Wij hebben onze aluminium spatborden
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opgewaardeerd met praktische functies en bieden je
een eenvoudig monteerbare set die je droog houdt.
Voor de beste bescherming tegen regen en opspattend water adviseren wij ook onze stijlvolle spatlappen - klassiek en elegant van leer of in stijlvol-urban
look uit gerecycleerde vrachtwagen-zeildoek.
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Spatborden

Spatborden

WOODY

SPLASH PROTEC T

· 28"
· Vaste montage
· Kersenhout
· Extreem stabiel en vlak
· Incl. spatbordstangen

· Kunststof
· Met SingleClip bevestiging
· 3,4 mm zwart poedergecoate stalen spatbordstanden
· Voorwiel met MiniClip XL veiligheidssysteem

0.341.969/4 42 mm breed

009995

F L AT F E N D E R
· Vaste montage
· Aluminium
· Extreem stabiel, lineair en vlak
· Incl. spatbordstangen
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0.341.942/1 28", 32 mm breed, zwart

004995

0.341.943/9 28", 42 mm breed, zwart

004995

0.341.944/7 28", 32 mm breed, zilver

004995

0.341.945/4 28", 42 mm breed, zilver

004995

0.341.753/2 20", 54 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.754/0 20", 54 mm breed, zwart mat

004595

0.341.755/7 20", 54 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.756/5 24", 54 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.757/3 24", 54 mm breed, zwart mat

004595

0.341.758/1 24", 54 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.759/9 26", 54 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.760/7 26", 54 mm breed, zwart mat

004595

0.341.761/5 26", 54 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.762/3 26", 60 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.763/1 26", 60 mm breed, zwart mat

004595

0.341.764/9 26", 60 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.765/6 28", 42 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.766/4 28", 42 mm breed, zwart mat

004595

0.341.767/2 28", 42 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.768/0 28", 45 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.769/8 28", 45 mm breed, zwart mat

004595

0.341.770/6 28", 45 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.771/4 28", 48 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.772/2 28", 48 mm breed, zwart mat

004595

0.341.773/0 28", 48 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.774/8 28", 54 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.775/5 28", 54 mm breed, zwart mat

004595

0.341.776/3 28", 54 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.777/1 28", 58 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.778/9 28", 58 mm breed, zwart mat

004595

0.341.779/7 28", 58 mm breed, zilver glanzend

004495

0.341.780/5 27" / 28", 35 mm breed, zwart glanzend

004495

0.341.781/3 27" / 28", 35 mm breed, zwart mat

004595

0.341.782/1 27" / 28", 35 mm breed, zilver glanzend

004495
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Spatborden

Steekspatborden Spatborden

SPLASH PROTEC T DLX

TREKKING

· Aluminium
· Met SingleClip bevestiging
· 4 mm zwart gesatineerde stalen spatbordstanden
· Voorwiel met MiniClip XL veiligheidssysteem

· 24"-28"
· Kunststof compleet-set
· Voorwiel montage op voorvorkkroon
· Achterwiel montage op de achtervork / zadelbuis
· Achterwiel-spatbord in de lengte om 33 mm verstelbaar

0.341.783/9 28", 36 mm breed, zwart mat

005995

0.341.784/7 28", 36 mm breed, zilver mat

005995

0.341.785/4 28", 41 mm breed, zwart mat

005995

0.341.786/2 28", 41 mm breed, zilver mat

005995

0.341.787/0 28", 48 mm breed, zwart mat

005995

0.341.788/8 28", 48 mm breed, zilver mat

005995

0.341.789/6 28", 55 mm breed, zwart mat

005995

DIRTBOARD DB-02

0.341.790/4 28", 55 mm breed, zilver mat

005995

· 20"-26"
· Voor achterwiel, kunststof
· Geschikt voor suspension-bikes
· Bevestiging zonder gereedschap d.m.v. riemen-systeem - passend voor verschillende zadelpen-Ø
· Universeel verstelbaar (2-scharnieren-systeem)

0.341.937/1 28-32 mm breed

001495

0.341.938/9 32-36 mm breed

001495

0.341.931/4 zwart

Spatborden Steekspatborden

D-FENDER II

MUDBOARD

· 26"-29"
· Voor voorwiel
· Geschikt voor de meeste MTB's met verende voorvork
· Composite kunststof
· Snelle bevestiging zonder gereedschap
· Voor vorkbuis-binnenklem Ø 1 1/8" of 1.5"

· Voor voorwiel
· Kunststof
· Ter montage op framebuis
· Ook geschikt voor oversize-frames

0.341.939/7 zwart

001495

0.341.932/2 zwart

001295

001795

Spatlappen Spatborden

D-FENDER II

N E O. P R OT E C T

· 26"-29"
· Voor achterwiel
· Geschikt voor de meeste MTB's, ook fullsuspension
· Composite kunststof
· Universele en snelle bevestiging zonder gereedschap op de zadelpen

· Spatlap
· Van gerecycled zeildoek
· Universele bevestiging
· Incl. bevestigingsmateriaal
· Zwart

0.341.940/5 zwart

001795

0.343.907/2 passend voor een spatbord-breedte van 60-65 mm

001495

0.343.908/0 passend voor een spatbord-breedte van 70-90 mm

001595

CLASSIC EXCLUSIV
· Spatlap
· Echt leder
· Incl. 2 bouten
· 115 x 115 mm

D-FENDER II
· 26"-29"
· Geschikt voor de meeste MTB's
· D-Fender II spatbordset voor- en achterwiel
0.341.941/3 zwart

258

002995

0.343.906/4 coffee

002495

0.343.905/6 gravy

002495

0.343.904/9 honey

002495
259

S C H A K E LT O E B E H O R E N

Een schakelsysteem
werkt alleen zo
goed als de enkele
componenten
Daarom hechten wij bij CONTEC bijzonder veel belang
aan hoge betrouwbaarheid en optimale werking van
onze reserveonderdelen zoals buiten-/binnenkabels,
kabelhoedjes enz.
SHIFT versnellingskabels van verzinkt en voorgesmeerd staal vormen de basis van ons assortiment.
Ideale oplossing voor een efficiënte robuuste vervanging voor een functioneel schakelproces.
SHIFT+ zorgt voor nog meer prestaties door corrosiebestendig roestvrij staal, het materiaal waaruit

260

deze binnenkabels zijn gemaakt. Ideaal voor dagelijks gebruik onder alle weersomstandigheden dankzij de roestwerende eigenschappen van het roestvrij
staal. NEO SHIFT + biedt je ook een selectie van verschillende buitenkabels in neokleuren.
SHIFT++ kabels zijn gemaakt van ultra-glad PTFEgecoat staal, dat zorgt voor robuustheid en minimale
wrijvingsweerstand en dus voor een optimale schakelfunctie, zelfs onder uitdagende omstandigheden
tijdens een race.
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Schakeltoebehoren Derailleurkabels en toebehoren
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Derailleurkabels en toebehoren Schakeltoebehoren

SHIFT++

SHIFT+

· PTFE gecoate staal
· Ø 1,1 mm
· Lengte 2275 mm
· Incl. 1 eindkapje

· Derailleur-binnenkabel
· RVS
· Ø 1,1 mm
· Lengte 2275 mm
· Incl. 1 eindkapje

0.348.933/3 presentatieverpakking, universeel, incl. 1 eindkapje

000595

0.348.953/1 Werkplaatsbox met 50 stuks, Nippel Standard 4x4

029750

0.348.932/5 presentatieverpakking, universeel, incl. 1 eindkapje

000495

0.348.952/3 werkplaatsbox met 100 stuks, nippel standaard 4x4

049500

SHIFT++

SHIFT

· PTFE gecoat staal
· Ø 1,1 mm
· Lengte 2275 mm / 2500 mm
· Met 2500 mm buitenkabel, 8 afgedichte aanslaghulzen van aluminium, 2 eindhulzen en 2 set O-ringen

· Derailleur-binnenkabel
· Staal
· Ø 1,1 mm
· Lengte 2275 mm
· Incl. een eindhuls

0.348.911/9 zwart

002695

0.348.912/7 wit

002695

0.348.931/7 PreLube, gegalvaniseerd

SHIFT+

SHIFT HS

· RVS
· Ø 1,1 mm
· Lengte 2275 mm / 2500 mm
· Met 2500 mm buitenkabel, 10 afgedichte aanslaghulzen, 2 eindhulzen en 2
sets O-ringen

· RVS
· Ø 1,2 mm

0.348.934/1 zwart

001995

0.348.935/8 wit

001995

0.348.852/5 voor Shimano, 2250 mm

000395

0.348.853/3 voor SRAM, 2500 mm

000395

0.348.854/1 voor Sturmey Archer, 2500 mm

000395

NEO SHIFT+

SHIFT DC

· RVS
· Ø 1,1 mm
· Lengte 2275 mm / 2500 mm
· Met 2500 mm buitenkabel, 10 afgedichte aanslaghulzen, 2 eindhulzen en 2
sets O-ringen

· Buiten-Ø 5 mm
· Lengte 1700 mm
· Incl. kabelhoed

0.348.936/6 coolgrey

001995

0.348.937/4 neoyellow

001995

0.348.938/2 neored

001995

0.348.939/0 neoblue

001995

0.348.948/1 neogreen

001995

000295

0.348.855/8 zwart

000495

0.348.857/4 zilver

000495
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Schakeltoebehoren Derailleurkabels en toebehoren

Derailleurkabels en toebehoren Schakeltoebehoren

HOUSE SUPPORT

SHIFT

· Voor naafversnelling

· Voor rem- en versnellingskabels
· Flesje à 200 stuks

0.348.858/2 Sturmey Archer

000495

0.348.859/0 SRAM

000495

0.348.956/4 transparant

002995

SHIFT
· Werkplaatsbox à 40 m
· Ø 4 mm
0.348.954/9 zwart

SHIFT
006995

· Voor Ø 4 mm versnellings-buitenkabels
· Kunststof
· Flesje à 150 stuks
0.348.958/0 zwart

002495

SHIFT
· Voor Ø 5 mm versnellings-buitenkabels
· Flesje à 100 stuks
0.348.957/2 zilver

002495

SHIFT S
· Voor Ø 4 mm versnellings-buitenkabels
· Afgedicht
· Flesje à 50 stuks
0.348.955/6 zwart

264

001995
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SLOTEN

Voel je altijd veilig
met ons
Een echte thriller wordt elke dag beleefd door miljoenen fietsers die hun favoriete fietsen vaak op openbare
plaatsen zoals treinstations of voor winkels moeten
stallen, vaak urenlang. Het beste medicijn tegen deze
onaangename kick, is in één of meer goede fietssloten
te investeren die tegen diefstal beschermen.
In ons CONTEC-assortiment bieden wij jou verschillende slotvarianten op verschillende beveiligingsniveaus aan, die van toepassing zijn voor jouw gebruik.
Sommigen geven de voorkeur aan een cijferslot,
anderen geven de voorkeur aan een fietsslot met een
sleutelcilinder. De sloten verschillen ook aanzienlijk in

vorm. Bijzonder bevoorrecht voor deze hoge veiligheids-eisen zijn ring-, vouw- en beugelsloten. Degenen die veel flexibiliteit wil bij het afsluiten van zijn
fiets, kan het besten een kabel of kettingslot gebruiken.
Onze fietsslotencollectie is onderverdeeld in drie verschillende families: onze krachtige sloten POWERLOC,
onze aantrekkelijk geprijsde ECOLOC‘s en onze stijlvolle en kleurrijke NEOLOC‘s.

U LT I M AT E S E C U R I T Y L E V E L
De CONTEC-beveiligingsniveaus bieden een oriëntatiehulp bij het kiezen van het juiste fietsslot en zijn onderverdeeld in de verschillende klassen voor een beter overzicht. In deze onderverdeling verschillen de niveaus in
onderscheidende beveiligingskenmerken zoals beugelsterkte, materiaal, kabeldiameter, vergrendeling en cilindertechnologie.
Coffee-Break
(Kleinste veiligheidstrede) 1-3
Shopping-Stop
(Gemiddelde veiligheidstrede) 4-7
Overnight/ E-Bike (Hoogste veiligheidstrede, voor lange afsluittijden en voor dure fietsen) 8-10
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Sloten Ringsloten

Ringsloten Sloten

Powerloc
Ringslot

POWERLOC
Een fietsslot dat zijn naam eer aandoet: het POWERLOC ringslot bekroont onze zeer veilige slotenserie.
Het combineert maximale beveiliging tegen openbreken met een uniek elegant ontwerp. Naast de extreme beveiliging tegen openbreken bieden wijinsteekkettingen van verschillende lengtes aan om de

P OW E R LO C M
· Ring- en accuslot set
· Loc-In functie voor PowerLoc insteekkettingen
· Bandenbreedte: 50 mm
· Sleutelservice
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of
slagaanvallen
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de
sluitbouten beveiligen aan beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· Veiligheidscatergorie: 10
0.352.774/4 voor frameaccu

004295

0.352.775/1 voor geïntegreerde accu

003995

0.352.776/9 voor bagagedrager accu

004295

fiets aan een vast object te koppelen. Evenals vervangbare cilinders voor sloten met dezelfde sleutel
voor accu‘s van een E-bike en de POWERLOC. En onze
sleutelservice zorgt voor een snelle vervanging als de
sleutel kwijtgeraakt is.

P OW E R LO C X L
· Ringslot
· Loc-In functie voor PowerLoc insteekkettingen
· Bandenbreedte: 70 mm
· Sleutelservice
· Speciaal gehard staal - extra sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2- Power - tweevoudige bout-vergrendeling verhoogt de bestendigheid
tegen uittrekken doordat de bout aan beide kanten wordt vergrendeld
· Veiligheidscatergorie: 10

P OW E R LO C M

P OW E R LO C L

· Ringslot
· Loc-In functie voor PowerLoc insteekkettingen
· Bandenbreedte: 50 mm
· Sleutelservice
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2- Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de sluitbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· Veiligheidscatergorie: 10

· Ringslot
· Loc-In functie voor PowerLoc insteekkettingen
· Bandenbreedte: 57 mm
· Sleutelservice
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2- Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de sluitbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· Veiligheidscatergorie: 10

0.352.770/2 uittrekbare sleutel, presentatieverpakking

003595

0.352.780/1 uittrekbare sleutel, presentatieverpakking

003595

0.352.771/0 uittrekbare sleutel, zonder verpakking

003595

0.352.781/9 uittrekbare sleutel, zonder verpakking

003595

0.352.772/8 niet uittrekbare sleutel, ART**-certificaat,
presentatieverpakking

003595

0.352.782/7 niet uittrekbare sleutel, ART**-certificaat,
presentatieverpakking

003595

0.352.773/6 niet uittrekbare sleutel, ART**-certificaat, zonder
verpakking

003595

0.352.783/5 niet uittrekbare sleutel, ART**-certificaat, zonder
verpakking

003595
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0.352.785/0 uittrekbare sleutel, presentatieverpakking

005995

0.352.786/8 uittrekbare sleutel, zonder verpakking

005995

0.352.787/6 niet uittrekbare sleutel, ART**-certificaat,
presentatieverpakking

005995

0.352.788/4 niet uittrekbare sleutel, ART**-certificaat, zonder
verpakking

005995

P OW E R LO C
· Insteekketting
· Ø 6 mm
· Loc-In functie
· Geharde speciaal staal is sterk tegen zaag-, trek-, of slagaanvallen
· Nylon ommanteling om krassen te voorkomen
· Veiligheidscatergorie: 10
0.352.796/7 85 cm, 793 g

003995

0.352.797/5 130 cm, 1170 g

004495
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Sloten Powerloc

Powerloc Sloten

X4 POWER

P OW E R LO C

QUATTRO BOLT LOCKING

Het Quattro Bolt Locking systeem werkt met een 4-voudige vergrendeling van de beugel.
De slotbouten zorgen voor een dubbele beveiliging aan beide kanten en zorgen voor een
stevige contructie tegen het uittrekken hiervan.

X2 POWER

· Beugelslot
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X4-Power - werkt met een viervoudige vergrendeling van de beugel, de slotbouten beveiligen aan beide kanten dubbel en verhogen de vastheid tegen
uittrekken
· BumpBlock M-Zylinder - met staal omslotene precisie sluit-cilinder
· Incl. houder
· Veiligheidscatergorie: 10

0.352.720/7 breedte: 115 mm, hoogte: 230 mm, 1147 g

003995

0.352.721/5 breedte: 115 mm, hoogte: 230 mm, met extra
lussenkabel lengte: 120 cm, kabel-Ø: 10 mm, 1175 g

004495

DOUBLE BOLT LOCKING

Het Double Bolt Locking systeem beschikt over een 2-voudige bout-vergrendeling. Dit
mechanisme verminderd de mogelijkheid tot uittrekken van de beugel welke op beide
kanten wordt vergrendeld.
P OW E R LO C
· Pantser kabelslot
· Zeer flexibele stalen kabel door geharde stalen gewrichten beschermd
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de slotbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· BumpBlock M-Zylinder - met staal omslotene precisie sluit-cilinder

BUMP
M-CILINDER

BLOCK

Bump Block kenmerkt de precisie van de sluit-cilinder, welke ook in de auto-industrie worden gebruikt. Deze cilinder heeft meer dan 100.000 sluitcombinaties en zorgt voor een
goede beveiliging tegen diefstal. Voor extra bescherming heeft het sluitsysteem met een
behuizing van gehard staal en is nagenoeg bestand tegen uitboren.

STEEL BALL

CLICK-COMBO-GEAR-SYSTEM

Het Steel Ball Click-Combo-Gear systeem is van toepassing op de CONTEC ProLocks combinatiesloten. Het zorgt voor hoge veiligheid en uitstekende bescherming tegen slag en
uittrekacties.

Onze PowerLoc‘s worden ontwikkeld binnen de
hoogste normen van diefstalbeveiliging en gebruiksvriendelijkheid. Hierdoor bieden wij een breed gamma
aan in de PowerLoc collectie. Onze PowerLoc collectie beschikt ook over symmetrische veiligheidssleutels, welke in beide richtingen ingestoken kunnen
worden. Bij de PowerLoc collectie hechten wij grote
waarde aan de doordachte technologieën, om de verschillende diefstalmethoden te voorkomen. Onze
X2-Power technologie is voorzien van de dubbele sluitbout en bij de X4-Power modellen zelfs met vier bou-
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ten. De BumpBlock-M sluit-cilinder is een uit staal vervaardigde sluitcilinder, deze beschermt het slot tegen
uitboren, trek, of slag-acties. Voor zowel beugel, ketting of kabel geldt bij de PowerLoc's: wij besteden
grote aandacht aan de hardste materialen in het hart
van het slot maar ook aan de buitenkant, dit om maximale veiligheid te kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld
bij onze kettingsloten met de schakels van gehard
staal en de hoes van robuust nylon.

0.352.725/6 lengte: 120 cm, kabel-Ø: 25 mm, 1795 g,
veiligheidscatergorie: 8

003995

0.352.726/4 lengte: 100 cm, kabel-Ø: 20 mm, 1065 g,
veiligheidscatergorie: 7

003195

P OW E R LO C
· Kabelslot, 85 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de sluitbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· BumpBlock M-Zylinder - met staal omslotene precisie sluit-cilinder
0.352.731/4 kabel-Ø: 20 mm, 965 g, veiligheidscatergorie: 8

002995

0.352.732/2 kabel-Ø: 15 mm, 670 g, veiligheidscatergorie: 7

002295

0.352.733/0 kabel-Ø: 12 mm, 300 g, veiligheidscatergorie: 6

001795

P OW E R LO C
· Cijfer-kabelslot, 85 cm lang
· Flexibele staalkabel met robuuste vinyl coating
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de slotbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· 4-voudig vrij instelbare cijfercombinatie
0.352.735/5 kabel-Ø: 15 mm, veiligheidscatergorie: 6

002295

0.352.736/3 kabel-Ø: 12 mm, veiligheidscatergorie: 5

001795
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Sloten Powerloc

Powerloc Sloten

P OW E R LO C

P OW E R LO C

· Spiraal-kabelslot, 185 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de sluitbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· BumpBlock M-Zylinder - met staal omslotene precisie sluit-cilinder
· Incl. houder

· Cijfer-kettingslot, Ø 6 mm, 75 cm lang
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de slotbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· 4-voudig vrij instelbare cijfercombinatie
· Veiligheidscatergorie: 8

0.352.727/2 Ø 15 mm, 930 g, veiligheidscatergorie: 7

002995

0.352.728/0 Ø 12 mm, 570 g, veiligheidscatergorie: 6

002295

0.352.739/7 zwart, 560 g

P OW E R LO C

P OW E R LO C

· Cijfer-spiraal-kabelslot, 185 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel door geharde stalen gewrichten beschermd
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de slotbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· 4-voudig vrij instelbare cijfercombinatie
· Incl. houder

· Luskabel
· Ø 10 mm
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating
· Veiligheidscatergorie: 6

0.352.729/8 Ø 15 mm, veiligheidscatergorie: 7

002995

0.352.730/6 Ø 12 mm, veiligheidscatergorie: 6

002295

0.352.737/1 lengte: 120 cm, 280 g

002995

000995

P OW E R LO C
· Kettingslot
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de slotbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· BumpBlock M-Zylinder - met staal omslotene precisie sluit-cilinder

0.352.724/9 lengte: 110 cm, kettingschakel-Ø: 10 mm, 3130 g,
veiligheidscatergorie: 10

005495

0.352.738/9 lengte: 75 cm, kettingschakel-Ø: 6 mm, 560 g,
veiligheidscatergorie: 7

002995

P OW E R LO C
· Kettingslot
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, verhoogt de bestendigheid
tegen uittrekken doordat de bout aan beide kanten wordt vergrendeld

0.352.766/0 Ø 7,5 mm, lengte: 90 cm, 1000 g, veiligheidscatergorie: 8 003295
0.352.767/8 Ø 7,5 mm, lengte: 120 cm, 1430 g, veiligheidscatergorie: 8 003795
0.352.764/5 Ø 5,5 mm, lengte: 90 cm, 660 g, veiligheidscatergorie: 7

002495

0.352.765/2 Ø 5,5 mm, lengte: 120 cm, 820 g, veiligheidscatergorie: 7 002795
272
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Sloten Ecoloc

Ecoloc Sloten

ECOLOC
Voor mobiele fietsbeveiliging hebben wij bij CONTEC
de EcoLoc serie. Onder de collectie EcoLoc‘s bieden
wij de volgende slot types aan, kabel, spiraalkabel,
pantserkabel en beugelsloten. Het EcoLoc beugelslot
beschikt bijvoorbeeld over het X2-Power sluitmechanisme met dubbel bouts vergrendeling. Het geharde
staal van de beugel is bestand tegen, zaag, snij en slag
acties. De EcoLoc kabelsloten overtuigen door hun
flexibele gebruiksmogelijkheden. Ze zijn in verschillende veiligheidsniveau ‘s verkrijgbaar, optioneel ook

E CO LO C
· Cijfer-kabelslot, 85 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating
· 4-voudig vrij instelbare cijfercombinatie

met combinatieslot of als spiraalkabelslot. Wie het liever flexibel en veilig wil hebben heeft met de EcoLoc
pantser kabelsloten de juiste keuze gemaakt. Een flexibele stalen kabel is beschermd door gehard stalen
elementen en geeft zo de beste bescherming. De met
staal omwikkelde BumpBlock M precisie sluit cilinder
is slagbestendig en is de optimale oplossing tegen uitboren.

0.352.761/1 kabel-Ø: 15 mm, 430 g, veiligheidscatergorie: 5

001795

0.352.762/9 kabel-Ø: 12 mm, 360 g, veiligheidscatergorie: 4

001595

E CO LO C

E CO LO C

· Beugelslot
· Gehard speciaal staal, sterk tegen zaag-, snij- of slagaanvallen
· X2-Power - tweevoudige bout-vergrendeling, de slotbouten beveiligen aan
beide kanten en verhogen de vastheid tegen uittrekken
· veiligheidscatergorie: 9
· Incl. houder

· Spiraal-kabelslot, 185 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating
· Incl. houder

0.352.750/4 zwart, 914 g

0.352.753/8 Ø 12 mm, 529 g, veiligheidscatergorie: 6

001695

0.352.754/6 Ø 10 mm, 435 g, veiligheidscatergorie: 5

001595

002495

E CO LO C

E CO LO C

· Pantser-kabelslot
· Zeer flexibele stalen kabel door geharde stalen gewrichten beschermd
· BumpBlock M-Zylinder - met staal omslotene precisie sluit-cilinder

· Cijfer-spiraal-kabelslot, 185 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating
· 4-voudig vrij instelbare cijfercombinatie
· Incl. houder

0.352.751/2 lengte: 110 cm, kabel-Ø: 25 mm, 965 g,
veiligheidscatergorie: 7

002195

0.352.752/0 lengte: 100 cm, kabel-Ø: 18 mm, 637 g,
veiligheidscatergorie: 6

001995

0.352.755/3 kabel-Ø: 12 mm, 561 g, veiligheidscatergorie: 6

001795

0.352.756/1 kabel-Ø: 10 mm, 311 g, veiligheidscatergorie: 5

001695

E CO LO C
· Kabelslot, 85 cm lang
· Zeer flexibele stalen kabel met robuuste vinyl-coating

274

0.352.757/9 kabel-Ø: 20 mm, 925 g, veiligheidscatergorie: 6

001995

0.352.758/7 kabel-Ø: 15 mm, 489 g, veiligheidscatergorie: 5

001795

0.352.759/5 kabel-Ø: 12 mm, 275 g, veiligheidscatergorie: 4

001595
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Sloten Sloc

Sloc Sloten

SLOC
Ontdek onze sloten met siliconen coating nieuw: SLOC
is onze nieuwe familie van fietssloten met praktische
en milieuvriendelijke siliconen hoes die je fietsframe
beschermt tegen krassen. De siliconen coating voelt
aangenaam aan en is ongevoelig voor vuil, UV-straling
of andere onzuiverheden, het slothuis is ook effectief
tegen weersinvloeden beschermt. In de SLOC-familie
bieden wij een compact beugelslot van gehard staal
aan en met een Abloy-sleutel voor hoge diefstalbeveiliging.

NEW

NEW

S LO C
· Kettingslot kettingschakel-Ø 5 mm, 100 cm lang
· Weerbestendig siliconen cover
· Robuuste nylon hoes beschermt het frame tegen krassen
· 2 symmetrische sleutels
· veiligheidscatergorie: 5
· 585 g

Het slot blijft nog steeds gemakkelijk mee te nemen
en vindt dankzij zijn compacte afmetingen ook een
plekje op elke fiets of in elke tas. Onze SLOC kabelsloten bieden wij aan als varianten met sleutel of cijfercombinatie. Het assortiment wordt afgerond met
onze robuuste kettingsloten, die ook verkrijgbaar zijn
met sleutel of cijfercombinatie.

0.352.918/7 zwart

NEW

002495

S LO C
· Cijfer-kettingslot kettingschakel-Ø 5 mm, 100 cm lang
· Weer- en UV-bestendig
· Robuuste nylon hoes beschermt het frame tegen krassen
· 4-voudig vrij instelbare cijfercombinatie
· Veiligheidscatergorie: 5
· 585 g
0.352.919/5 zwart

S LO C

002295

· Beugelslot, 83 mm x 153 mm
· Weerbestendig siliconen cover
· 2 symmetische sleutels
· 846 g
· Veiligheidscatergorie: 8
0.352.917/9 zwart

NEW

004995

S LO C
· Kabelslot Ø 21 mm, 70 cm lang
· Weerbestendig siliconen cover
· Versterkte slotkop
· 2 symmetrische sleutels
· Veiligheidscatergorie: 4
· 560 g
0.352.915/3 zwart

NEW

002795

S LO C
· Cijfer-kabelslot Ø 12 mm, 50 cm lang
· Weerbestendig siliconen cover
· 4-voudige vrij instelbare cijfercombinatie
· Veiligheidscatergorie: 4
· 238 g
0.352.914/6 zwart

NEW

002295

S LO C
· Spiraal-kabelslot Ø 10 mm, 150 cm lang
· Weervast siliconen cover
· Incl. universele houder
· 2 symmetrische sleutels
· Veiligheidscatergorie: 3
· 300 g
0.352.916/1 zwart

276

001795
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Sloten Neoloc

Vouwsloten Sloten

S H E R LO C K

NEOLOC
Kleurig, cool en functioneel zijn onze CONTEC
Neoloc‘s, een echte eyecatcher in het stadsverkeer en
beschermen ook nog eens je fiets tegen diefstal. Bij
de Neoloc‘s vind je alle soorten sloten, van kabelslot
met of zonder cijferslot tot het beugelslot welke licht
van gewicht is. Om de veiligheid tegen openbreken te

· Vouwslot, 850 mm lang
· Extra veilige sluitcilinder met In-X sluitsysteem
· Tredur speciaal staal voor meer veiligheid
· Compacte vouwmaat (H40 x B85 x L200 mm)
· Incl. houder
· Veiligheidscatergorie: 8
· 1312 g

verhogen, zijn de sloten voorzien van gebruiksvriendelijke symmetrische sleutels, De Neoloc‘s zijn milieuvriendelijk vervaardigd met een siliconenlaag, welke
voor een mooi uiterlijk zorgen. Daarnaast beschermen
ze je fiets ook nog tegen krassen.

0.352.106/9 zwart

007995

B LO C K LO C K
N E O LO C

· Vouwslot, 640 mm lang
· Extra veilige sluitcilinder
· Stalen schakels met kunststof coating
· Compacte vouwmaat (55 x 55 x 55 mm)
· Veiligheidscatergorie: 6
· 680 g

· Kabelslot Ø 21 mm, 70 cm lang
· Weervaste siliconen cover
· Versterkt slothuis
· 2 symmetrische sleutels
· Veiligheidscatergorie: 4
· 560 g

0.352.989/8 zwart

0.352.968/2 zwart

002795

0.352.970/8 neored

002795

0.352.971/6 neogreen

002795

B R I C K LO C K

0.352.972/4 neoblue

002795

0.352.973/2 neoyellow

002795

· Vouwslot, 780 mm lang
· Extra veilige sluitcilinder
· Stalen schakels met kunststof coating
· Compacte vouwmaat (H45 x B60 x L110 mm)
· Veiligheidscatergorie: 7
· 800 g

N E O LO C

0.352.990/6 zwart

· Kabelslot Ø 12 mm, 60 cm lang
· weervaste siliconen cover
· 2 symmetrische sleutels
· Veiligheidscatergorie: 3
· 200 g

005495

K E G LO C K

0.352.944/3 zwart

001595

0.352.945/0 coolgrey

001595

0.352.946/8 neored

001595

0.352.947/6 neogreen

001595

0.352.948/4 neoblue

001595

0.352.949/2 neoyellow

001595

· Vouwslot, 600 mm lang
· Extra veilige sluitcilinder
· Stalen schakels met kunststof coating
· Compacte vouwmaat (Ø 7 mm x H 5 cm)
· Incl. houder
· Veiligheidscatergorie: 6
· 640 g
0.352.988/0 zwart

N E O LO C

003995

Multifunctionele sloten Sloten

· Spiraal-kabelslot Ø 10 mm, 150 cm lang
· Weervast siliconen cover
· Incl. universele houder
· 2 symmetrische sleutels
· Veiligheidscatergorie: 3
· 300 g
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005495

R A D I O LO C K
· Multifunctioneel slot
· Met ophanglus voor veelvoudige bevestigingsmogelijkheden
· 3-voudig vrij verkiesbare cijfercombinatie
· Met geremd oprolmechanisme
· Veiligheidscatergorie: 3

0.352.980/7 zwart

001795

0.352.981/5 coolgrey

001795

0.352.982/3 neored

001795

0.352.997/1 M - lengte: 70 cm, 67 g

001295

0.352.983/1 neogreen

001795

0.352.998/9 L - lengte: 110 cm, 88 g

001495

0.352.984/9 neoblue

001795

0.352.985/6 neoyellow

001795
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WIELEN

Fietswielen zijn
belangrijk voor een
goed rijgedrag
Ze hebben een grote invloed op de wendbaarheid en
het stuurgedrag van een fiets. Goede wielen moeten
dus goede lagers hebben, licht van gewicht en stijf
zijn. CONTEC biedt hiervoor bijna alle noodzakelijke
componenten. De naven zijn voorzien met hoogwaardige en afgedichte industrielagers. Voor een extra
lange levensduur zijn de naven zelfs 4-voudig gelagerd. Verkrijgbaar in alle gangbare as-diameters, met
freewheel-bodys van Shimano en Sram biedt CONTEC
de juiste naaf voor elke toepassing. Naast bijpassende
assen, einddoppen en enkele freewheel-bodys, heeft
CONTEC ook de nodige reserveonderdelen.
Met passende kleuren voor de select-serie biedt CONTEC de mogelijkheid door de schroefassen ook optisch
accenten te zetten. Hierdoor kan ook geprofiteerd

T R H G PAGINA 282
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worden van gewichtsvermindering - dankzij de aluminium snelspanners met titanium assen. Goede velgen zijn stijf en licht van gewicht. De stijfheid van een
wiel en daarmee het nauwkeurige stuurgedrag van
een fiets wordt sterk beïnvloed door de velg. Als de
velg niet stijf genoeg is, is het rijgevoel nogal slepend.
De holle velgen van CONTEC bieden de optimale
balans tussen een laag gewicht en stijfheid, wat nodig
is om wielen te bouwen voor meer fietsplezier. CONTEC heeft dus alle componenten voor kwalitatief
hoogwaardige en lichtlopende wielen. De schroefassen uit de select-serie zorgen dan nog voor een optische opwardering en dit zonder veel geld te moeten
investeren.
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Wielen Naven FR / TR

Naven FR / TR Wielen

TR XD

TR X15

· Aluminium cassette achternaaf, 32 gaats
· SRAM XD 11-/12-speed compatibele freewheelbody
· 4-voudig industrielager
· 6-gaats schijfremopname
· Gewicht: 340 g

· Aluminium voornaaf, 32 gaats
· Voor 15 mm steekas
· Industriegelagerd
· 6-gaats schijfremopname
· Door adapter-kit geschikt voor snelspanner
· Gewicht: 190 g

0.747.604/7 QR - zwart, inbouwbreedte 135 mm, incl. snelspanner

009995
0.746.603/0 zwart, 100 mm inbouwbreedte

TR HG

TR X15

· Aluminium cassette achternaaf, 32 gaats
· Shimano 11-speed compatibele freewheelbody, met vulring (0.747.616/1)
compatibel voor 8-/9-/10-speed
· 4-voudig industrielager
· 6-gaats schijfremopname
· Gewicht: 340 g

· Voorwiel eindkappen
· Reserve-onderdeel voor CONTEC naaf "TR"

0.747.628/6 Shimano 8-/9-/10-speed MTB cassette compatibele
freewheel body

004995

0.746.606/3 eindkap voor 15 mm as x 100 mm inbouwbreedte,
rechts

000495

0.746.605/5 eindkap voor 15 mm as x 100 mm inbouwbreedte, links

000695

009995

0.747.605/4 Shimano 11-speed MTB cassette compatibele freewheel 009995
body

FR

FR X20-2-15

· Aluminium cassette achternaaf, 32 gaats
· Robuste Shimano / Sram 8-/9-/10-speed compatibele freewheelbody
· NSK-Japanse lager - 4-voudig industrielager
· 6-gaats schijfremopname
· Gewicht: 390 g

· Voorwiel adapter-eindkappen
· Toebehoren / ombouwsets voor CONTEC naaf "FR"

0.747.600/5 QR - zwart, inbouwbreedte 135 mm, incl. snelspanner

006995

0.747.601/3 D10 - zwart, inbouwbreedte 135 mm, voor 10 mm
steekas

008495

0.747.602/1 D12 - zwart, inbouwbreedte 135 mm, voor 12 mm
steekas

008495

0.747.603/9 X12 - zwart, inbouwbreedte 142 mm, voor 12 mm
steekas

008995

000695

0.746.602/2 adapterkap voor 15 mm as x 100 mm inbouwbreedte,
rechts

000695

FR X20

FR X20

· Aluminium voornaaf, 32 gaats
· Voor 20 mm steekas
· Industriegelagerd
· 6-gaats schijfremopname
· Door eindkappen geschikt voor 15 x 100 mm steekas
· Gewicht: 190 g

· Voorwiel eindkappen
· Reserve-onderdeel voor CONTEC naaf "FR"

0.746.600/6 zwart, 110 mm inbouwbreedte
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0.746.601/4 adapterkap voor 15 mm as x 100 mm inbouwbreedte,
links

0.746.608/9 eindkap voor 20 mm as x 110 mm inbouwbreedte,
rechts

000595

0.746.607/1 eindkap voor 20 mm as x 110 mm inbouwbreedte, links

000595

004995
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Wielen Naven FR / TR

Naven FR / TR Wielen

TR X15-2-QR

FR

· Voorwiel as-adapter
· Toebehoren / ombouwsets voor CONTEC voornaaf "TR"

· Freewheel body
· CrMo
· Voor CONTEC achternaaf "FR"

0.746.604/8 voor het aanpassen van 15 mm steekas op snelspanner
met 100 mm inbouwbreedte, incl. snelspanner

002095
0.747.630/2 8-/9-/10-speed Shimano HG

002995

TR XD/HG

AD-ONE SPEED

· Ombouwset
· Maakt het verwisselen van de CONTEC "TR XD" resp. "TR HG" achternaaf op
zogenoemde specificaties mogelijk

· Singlespeed-adapter kit voor 8-/9-speed cassette-naven met Shimano
opname
· Compatibel met de meeste cassette-naven (ook Halo wielen)
· CNC aluminium spacer zorgen voor een geoptimeerde kettinglijn
· Alleen voor 3/32" kettingen, niet voor 5/64" 9-speed derailleurkettingen

0.747.610/4 5,2 x 135, incl. snelspanner

002095

0.747.611/2 10 x 135, incl. 10 mm snelspanner

003495

0.747.612/0 12 x 135, zonder schroef- / steekas

003995

0.747.613/8 12 x 142, zonder schroef- / steekas

004495

0.345.904/7 incl. 2 tandwielen (16 tands en 18 tands)

001995

Snelspanners Wielen

FR

QRX UL

· Ombouwset
· Maakt het verwisselen van de CONTEC "FR" achternaaf op zogenoemde specificaties mogelijk

· Voorwiel snelspanner, voor inbouwbreedte 100 mm
· Aluminium / titanium, verschillende uitvoeringen voor CONTEC MX / CX naven
· Zwart geanodiseerd
· 21 g

0.747.606/2 5.2 x 135, incl. snelspanner

001995

0.747.607/0 10 x 135, incl. 10 mm snelspanner

003495

0.747.608/8 12 x 135, zonder schroef- / steekas

004495

0.747.609/6 12 x 142, zonder schroef- / steekas

003995

0.746.617/0 115 / 142,5

TR HG

THRU FR

· Vulring voor CONTEC naaf "TR"
· Voor 11-speed Shimano freewheelbody (0.747.615/3)

· Snelspanner, voorwiel
· 6061 aluminium
· Staal as

0.747.616/1 vulring ter montage van 8-/9-/10-speed cassettes

003995

000495
0.344.900/6 zilver

000695

TR
· Freewheel body
· Aluminium
· Voor CONTEC naaf "TR"
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0.747.629/4 8-/9-/10-speed Shimano HG

003495

0.747.614/6 11-/12-speed SRAM XD

003995
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Wielen Snelspanners

Snelspanners Wielen

SQR SELECT + S

THRU HR

· Incl. snelspanzekering
· Vooras M5 x 112 mm
· Achteras M5 x 135 mm
· Zadelpen M6 x 45 mm

· Snelspanner, achterwiel
· 6061 aluminium
· Staal as
0.345.901/3 zilver

0.345.927/8 rocket silver

001995

0.345.928/6 limousine black

001995

0.345.929/4 blue steel

001995

0.345.934/4 riot red

001995

0.345.935/1 heart of gold

001995

0.345.936/9 ultra violet

001995

0.345.937/7 guerilla green

001995

0.345.938/5 odd orange

001995

000695

SQR PIN
· Snelspansleutel
· Passend voor CONTEC Security Plus
0.745.920/9 zwart

000695

SQR LITE SELECT
· Snelspanner met veiligheidshendel
· Vooras M5 x 115 mm
· Achteras M5 x 151 mm

Assen Wielen

0.345.211/7 rocket silver

001595

0.345.212/5 limousine black

001595

0.345.213/3 blue steel

001595

0.345.214/1 riot red

001595

0.345.215/8 heart of gold

001595

0.345.216/6 ultra violet

001595

0.345.217/4 guerilla green

001595

0.747.317/6 15 x 100 mm, 148 mm lang

002995

0.345.218/2 odd orange

001595

0.747.318/4 15 x 110 mm, 158 mm lang, boost

002995

0.747.315/0 15 x 100 mm, 148 mm lang, met snelspanner

002995

0.747.316/8 15 x 110 mm, 158 mm lang, boost, met snelspanner

002995

SQR+ M

THRUBEE FR
· Voorwiel steekas
· 1,5 mm spoed van schroefdraad
· 10 mm schroefdraad
· zwart

NEW

THRUBEE HR
· Achterwiel steekas
· 1,75 mm spoed van schroefdraad
· 20 mm schroefdraad
· zwart

· Incl. snelspanzekering
· Vooras M5 x 110 mm
· Achteras M5 x 145 mm
· Zadelstrop-snelspanner M6 x 45 mm
0.345.939/3 zwart

NEW

001995

0.747.319/2 12 x 142 mm, 174 mm lang

002995

0.747.320/0 12 x 148 mm, 180 mm lang, boost

002995

0.747.322/6 12 x 142 mm, 174 mm lang, met snelspanner

002995

0.747.321/8 12 x 148 mm, 180 mm lang, boost, met snelspanner

002995

SQR+ L
THRAX FR

· Incl. snelspanzekering
· Vooras M5 x 115 mm
· Achteras M5 x 151 mm
· Zadelstrop-snelspanner M6 x 45 mm
0.345.940/1 zwart
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· Vooras
· Ø 9,5 mm
· Medium carbon staal
001995

0.344.901/4 130 mm lang

000495
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Wielen Velgen

Velgen Wielen

CLASSIC Z19

CLASSIC L17

· 19-559 (26"x1,75), 36 gaats
· Aluminium, holkamer
· Dubbel gebust, DV
· Gepolijste zijkant
· Met slijtindicator

· 17-622 (28"x1,75), 36 gaats
· Aluminium, holkamer
· Dubbel bebust, voor DV ventiel
· Gepolijste zijkanten
· Met slijtindicator

0.349.800/3 zilver geëloxeerd

003250

0.349.804/5 32 gaats, zilver geëloxeerd

003250

0.349.801/1 zwart

003250

0.349.805/2 32 gaats, zwart

003250

0.349.806/0 36 gaats, zilver geëloxeerd

003250

0.349.807/8 36 gaats, zwart

003250

CLASSIC X19

CLASSIC X19

· 19-559 (26"x1,75), 36 gaats
· Aluminium, hoge velg
· Voor DV ventielen
· Gepolijste zijkant
· Met slijtindicator

· 19-622 (28"x1,75), 36 gaats
· Aluminium, hoge velg
· Voor DV ventiel
· Gepolijste zijkanten
· Met slijtindicator

0.349.808/6 zilver geëloxeerd

003250

0.349.810/2 zilver geëloxeerd

003250

0.349.809/4 zwart

003250

0.349.811/0 zwart

003250

CLASSIC Z19
· 19-622 (28"x1,75)
· Aluminium, holkamer
· Dubbel bebust, voor DV ventiel
· Gepolijste zijkanten
· Met slijtindicator
0.349.816/9 32 gaats, zilver geëloxeerd

003250

0.349.802/9 36 gaats, zilver geëloxeerd

003250

0.349.803/7 36 gaats, zwart

003250

Velglinten Wielen

RT SAFE
· Velglint
· PVC (hoge druk)

CLASSIC S19
· 19-622 (28"x1,75), 36 gaats
· Aluminium, holkamer
· Dubbel bebust, voor DV ventiel
· Gepolijste zijkanten
· Met slijtindicator
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0.853.600/5 12", 23 mm breed

000395

0.853.601/3 16", 20 mm breed

000395

0.853.602/1 20", 16 mm breed

000395

0.853.603/9 20", 20 mm breed

000395

0.853.604/7 24", 16 mm breed

000395

0.349.814/4 zilver gëeloxeerd

002995

0.853.605/4 26", 20 mm breed

000395

0.349.815/1 zwart

002995

0.853.606/2 26", 14 mm breed

000395

0.853.607/0 28", 20 mm breed

000395

0.853.608/8 28", 14 mm breed

000395
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Het volume-icoon geeft
de inhoud aan van de
onderhoudsproducten

ONDERHOUDSMIDDELEN
LEKBESCHERMING

REINIGEN
Clean Deluxe
Onze middelen voor de reiniging van je fiets. Bijzonder zacht voor de lak en kunststof onderdelen, Clean
Deluxe verwijdert doelgericht typisch fietsvuil - van
modder tot vet. Eenvoudig met de praktische sproeifles
aanbrengen, met behulp van een kwast of doek verdelen en na ca. 30 seconden met water afspoelen.
Klaar!
Clean Star
Sterke ontvetter voor de grondige reiniging van kettingen, remschijven, velgen, lagers en andere metalen componenten. Alleen door het opsproeien worden resten van vet, olie en remvloeistof verwijderd.
Na de reinigingsbeurt van beweegbare onderdelen,
zoals kettingen en lagers het insmeren niet vergeten.

SMEREN
Chain Star & Chain Star Extreme
Ons hoogwaardig kettingvet voor het smeren van kettingen en tandwielen. Het heeft een goed vloeivermogen en zorgt voor smering ook in de tussenruimtes. Dit kettingvet is vochtwerend, waterdampbestendig
en biedt hoge bescherming tegen corrosie. Ondanks
minder bestanddelen van hechtmiddel, heeft het
goed hechtende eigenschappen bij slingerende
bewegingen en is daarom zeer geschikt voor gebruik
in een stoffige omgeving. Chain Star Extreme heeft
tegenover gesteld Chain Star een hogere hoeveelheid
aan adhesieve componenten en is daarom vooral
geschikt voor activiteiten onder extreme omstan-
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digheden bijv. in verbinding met modder, nattigheid,
sneeuw of ijs. Perfect voor het MTB en E-MTB inzetbereik,
evenals snel lopende kettingen. Beide Chain Star varianten zijn niet agressief tegen rubber onderdelen
zoals bijv. O-ringen.

Oil Star
Multifunctionele olie voor smeren rondom bijv. rem-/
versnellingskabels, ter behandeling van geroeste verbindingen en preventief onderhoud tegen corrosie.

Silicon Star
Voor het smeren en conserveren tijdens reparaties en
onderhoudswerkzaamheden van fietsen, vooral voor
verende voorvorken (niet te vergelijken met schokdemperolie), voor het smeren van O-ringen en rubber
sluitringen tijdens de montage, voor rem-/versnellingskabels alsook bouten van achter- en voorderailleur componenten.

ONDERHOUD
Shine Star
Perfecte finishing voor de fiets na elk onderhoud!
Shine Star is een reinigings- en conserveringsmiddel,
beschermt metaal, kunststof, rubber, kunstleder en
stukken van echt leder. Het kleurverfrissende effect
brengt glans terug op gladde en glanzende oppervlakken van de fiets en de componenten, in combinatie
met een aangename bessengeur. Door het regelmatig
gebruik helpt Shine Star te conserveren en verlengt de
levensduur van de te behandelen onderdelen.
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Onderhoudsmiddelen

Onderhoudsmiddelen

C H A I N S TA R N O R M A L
· Vloeibaar kettingvet (City / Trekking)

Matt Star
Speciaal ontwikkeld reinigings- en conserveringsmiddel voor fiets-onderdelen met een matte laklaag. Ter
bescherming van metalen, kunststof, rubber, kunstleder en leder onderdelen. Heeft een kleur-ophelderende werking, geeft een aangename geur af en
vermindert de stofafzetting. Door het regelmatige
opdragen
van Matt Star wordt de levensduur van de te behandelen onderdelen verlengd.

LICHAAMSVERZORGING/-REINIGING

Hands/Off
De fiets is schoon maar je handen niet? Met CONTEC
Hands/Off bieden wij een huidvriendelijk reinigingsmiddel voor de handen aan. Het verwijdert met natuurlijke tensiden typische verontreinigingen op je handen door werkzaamheden aan de fiets. Eerst Hands/
Off op de verontreinigde handen verdelen en aansluitend met water afspoelen.

ONDERHOUD
Moderne remmen van een fiets werken met een hydraulisch systeem. De kracht op de remgreep wordt via
de remvloeistof aan de rem (zuiger) doorgegeven.
Remvloeistoffen zijn gebaseerd op minerale oliën of
op glycolethers (niet mineralisch). Onafhankelijk van
de basis, moet de remvloeistof periodiek worden ver-
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vangen, om voor de volledige functionaliteit van het
remsysteem te zorgen. Bij niet-minerale remvloeistoffen, zoals onze Brake Prep D (DOT 4) en Brake Prep
D+ (DOT 5.1) worden verschillende DOT-classificaties aangegeven, waardoor de aanverwante fysieke
eigenschappen, zoals het kookpunt (vloeistof zonder water), het nat-kookpunt (remvloeistof met 3,5 %
water) en de verschillende eigenschappen van de viscositeit te herkennen zijn.

0.356.910/0 50 ml druppel-flacon

000795

0.356.900/1 200 ml spuitbus

001195

C H A I N S TA R E X T R E M E
· Vloeibaar kettingvet (MTB)
0.356.911/8 50 ml druppel-flacon

000795

0.356.901/9 200 ml spuitbus

001195

Omdat niet-minerale remvloeistoffen water opnemen
uit de lucht, wordt het aandeel water in de remvloeistof steeds meer. Bij een wateraandeel van meer dan
3,5 % moet de remvloeistof worden vervangen, want
het kookpunt gaat veranderen en de functionaliteit
van de rem wordt verminderd.
O I L S TA R

Brake Prep D is een DOT 4 remvloeistof met een kookpunt van minstens 230 graden celsius en een natkookpunt van minstens 155 graden celsius. Brake Prep
D+ beschikt als DOT 5.1 remvloeistof over een kookpunt van minstens 260 graden celsius en een natkookpunt van 180 graden celsius.

· Multifunctionele olie
0.356.902/7 200 ml spuitbus

000795

Met de Brake Prep O bieden wij een minerale remvloeistof aan. Deze heeft een lager kookpunt dan onze
niet-mineralische remvloeistoffen. Het voordeel
van mineralische remvloeistoffen is, dat de remeigenschappen lange tijd constant blijven, omdat er geen
water wordt opgenomen.
S I L I C O N E S TA R
· Silicone-spray
0.356.903/5 200 ml spuitbus

000795
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Onderhoudsmiddelen

Onderhoudsmiddelen

C L E A N S TA R

M AT T S TA R

· Ontvetter

· Reinigings- en conserveringsmiddel voor fiets-onderdelen met een matte
laklaag
· Heeft een kleur-ophelderende werking

0.356.904/3 200 ml spuitbus

000795

0.356.918/3 200 ml spuitbus

000795

BRAKE PREP D
· DOT 4 remvloeistof
· Voor hydraulische remsystemen

CLEAN DELUXE

0.356.912/6 100 ml druppel-flacon

000595

· Fietsreiniger

0.356.913/4 1 liter flacon

001995

0.356.922/5 500 ml sproeifles

000895

0.356.923/3 1 l fles

001095

0.356.924/1 5 l jerrycan

003995

BRAKE PREP D+
· DOT 5.1 remvloeistof
· Voor hydraulische remsystemen
0.356.914/2 100 ml druppel-flacon

000795

0.356.915/9 1 liter flacon

002595

L U B E S TA R
· Lagervet
0.356.906/8 100 g tube

000495

BRAKE PREP O
· Mineralische remvloeistof
· Voor hydraulische rem-systemen
0.356.916/7 100 ml druppel-flacon

000595

0.356.917/5 1 liter flacon

001795

S H I N E S TA R
· Onderhoudsspray
0.356.907/6 200 ml spuitbus

HANDS/OFF
000795

· Huidvriendelijk en alcali-vrij handreinigingsmiddel
· Met natuurlijke tensiden voor het verwijderen van vuil op de huid
0.356.919/1 500 g bakje
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000995

295

Bandenbescherming / plakmateriaal

Bandenbescherming / plakmateriaal

A N T I P L AT T
· Anti-lek inlay ter montage tussen buitenband en binnenband
· Zelfrichtend
0.353.923/6 voor 19/23 x 622, 19 mm breed, geel

001195

0.353.924/4 voor 25/28 x 622, 25 mm breed, rood

001195

0.353.925/1 voor 32/35 x 590; 32/35 x 622 en 25/35 x 630,
31 mm breed, blauw

001195

0.353.926/9 voor 37/47 x 622, 37 mm breed, groen

001195

0.353.927/7 voor 37-54 x 559, 39 mm breed, oranje

001195

H O T PAT C H
· Reparatie-box voor alle binnenbanden
· 6 zelfklevende reparatie-pleisters Ø 25 mm, 1 schuurpapier
· Zeer elastisch weefsel, snel en eenvoudig
0.355.900/2 enkele presentatieverpakking

000395

0.355.902/8 box à 100 sets

039500

PAT C H . I T
· 6x pleisters
· Knip pleister
· Solutie
· Schuurpapier
· 3x bandenlichters
0.355.924/2 presentatieverpakking

000595

PAT C H . I T P R O
· 6x pleisters
· 9x knip pleisters
· Solutie
· Schuurpapier
· 3x bandenlichters
· AV-adapter
· SV-adapter
0.355.925/9 presentatieverpakking
296

000795
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Het volume-icoon geeft
de inhoud van het
afdichtmiddel aan.

TUBELESS

Tubeless ventielen
Door het tubeless systeem wordt de lucht zonder binnenband in je buitenband gehouden, net als bij autobanden. Tubeless banden bieden jou een aantal voordelen: lagere rolweerstand, grotere lekweerstand en
de mogelijkheid om met een lagere bandenspanning
te rijden. Je profiteert dus van een betere grip en meer
comfort. Maar de omslachtige installatie van een
tubeless band heeft je er misschien van weerhouden
om tot nu toe over te stappen; vaak is voor de montage een elektrische compressor of een zogenaamde
Tire Booster nodig, zodat de band goed en dus strak
op de velg blijft zitten. Alleen door snel de nodige
luchtdruk op te bouwen, wordt de band zo in de velg
gedrukt dat daardoor de lucht in de tubeless band
blijft. Een oefening waarbij velen al geen interesse
meer hebben om in tubeless banden te investeren.

F A S T A I R T L M T B PAGINA 300
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Met onze FastAir TL tubeless ventielen is het wisselen
nu probleemloos mogelijk. Monteer je tubeless banden met een normale vloerpomp - zoals onze Air Support Sport. Dankzij de unieke constructie komt er bij
het pompen 300% meer lucht in de band dan bij conventionele ventielen. Bij de FastAir TL ventielen heb
je ook de mogelijkheid d.m.v. de injector je afdichtmiddel door het gemonteerde ventiel bij te vullen en
later regelmatig het vulpeil te controleren. Hierdoor is
je tubeless setup eenvoudig en netjes te monteren en
te onderhouden.

T U B E L E S S S E A L T A P E T L PAGINA 302
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Tu b e l e s s

Tu b e l e s s

Gewoon
tubeless

SEAL PREP
· Bandendichter ontwikkeld voor tubes en binnenbanden
· Verzegelt onmiddellijk gaatjes tot 6 mm
0.356.920/9 125 ml druppel-flacon

000995

0.356.921/7 1 liter jerrycan

002795

FA S TA I R T L M T B
· Tubeless ventielomvormer voor het ombouwen van conventionele tubeless
ventielen
· Voor de montage van tubeless banden is geen compressor of tire booster
meer nodig
· Passend voor 8 mm velggat (autoventiel), met rubber kapje
· Ideaal voor gebruik met CT Seal Prep afdichtmiddel en injector kit
0.330.039/9 zwart

001995

FA S TA I R T L R O A D

FA S TA I R T L M T B

FA S TA I R T L R O A D

· Tubeless ventiel voor MTB
· Voor de montage van tubeless banden is geen compressor of tire booster
meer nodig
· Passend voor 8 mm velggat (autoventiel), met rubber kapje
· Met CT Seal Prep afdichtmiddel en injector

· Tubeless ventiel voor Road
· Voor de montage van tubeless banden is geen compressor of tire booster
meer nodig
· Passend voor 6 mm velggat (Presta), met rubber kapje
· Ideaal voor gebruik met CT Seal Prep afdichtmiddel en injector kit

0.330.036/5 "S", voor velgdiepte 13,5 - 21,5 mm,
totale lengte: 68 mm

002795

0.330.037/3 "M", voor velgdiepte 21,5 - 29,5 mm,
totale lengte: 78 mm

002995

0.330.038/1 "L", voor velgdiepte 29,5 - 37,5 mm,
totale lengte: 98 mm

003195
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· Tubeless ventiel-converter voor de montage van gebruikelijke tubeless-ventielen
· Voor de montage van tubeless banden is geen compressor of tire booster
meer nodig
· Passend voor 6 mm velggat (Presta)
· Ideaal voor gebruik met CT Seal Prep afdichtmiddel en injector kit
0.330.043/1 zwart

001695

0.330.040/7 voor velgdiepte tot 40 mm, totale lengte: 68 mm

002795

0.330.041/5 voor velgdiepte tot 50 mm, totale lengte: 78 mm

002895

FA S TA I R T L R O A D E X T E N S I O N

0.330.042/3 voor velgdiepte tot 65 mm, totale lengte: 93 mm

002995

· Tubeless ventielverlenging met legering
· Tubeless banden kunnen worden gemonteerd zonder een compressor of Tire
Booster
· Passend voor Presta 6 mm met rubber kapje
· Bijbehorende CT Sealprep afdichtmiddel en injector
0.330.044/9 30 mm

001795

0.330.045/6 50 mm

001795
301

Tu b e l e s s

Tu b e l e s s

STINGER TL PRO
· Compleetset voor de reparatie van tubeless banden
· CNC gefreesde en afgedichte aluminium behuizing
· Opschroefbaar reinigings- en invoeggereedschap
· Incl. 10 rubber strips
· Lengte: 87 mm, gewicht: 69 g
0.355.922/6 zwart

002495

RUBBER STRIPS
· Universele reparatie-pleisters voor tubeless-banden
· 10 stuks, verschillende diameters
· Opvulset voor "Stinger TL Pro" (0.355.922/6)
· Lengte: 50 mm
0.355.923/4 rood / zwart

000595

TUBELESS SEAL PREP INJEC TOR KIT
· Injectie-set voor CONTEC FastAir tubeless-ventielen
· Schoon en nauwkeurig vullen van tubeless afdichtmiddel
· Meervoudig gebruik na reiniging
· 1x 60 cc spuit, 1x 6 mm slang
0.356.925/8 transparant

000995

T U B E L E S S S E A L TA P E T L
· Zelfklevend tubelint, ter montage van tubeless banden
· Voldoende voor vier (29"/28") tot vijf (27,5"/26") velgen
· Dikte: 0,12 mm, lengte: 10 m
· Zwart glanzend
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0.853.609/6 19 mm breed

000995

0.853.610/4 21 mm breed

000995

0.853.611/2 23 mm breed

000995

0.853.612/0 25 mm breed

000995

0.853.613/8 27 mm breed

001195

0.853.614/6 29 mm breed

001195

0.853.615/3 30 mm breed

001195
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GEREEDSCHAPPEN

Goed uitgerust
voor welk doel dan ook
Met onze nieuwe gereedschaps-serie TFP („Tools for
Professionals“) leggen wij de lat voor betaalbare tools
op professioneel niveau hoger. Het maakt niet uit of je
door je ambitieuze hobby liever lekker zelf met je handen bezig bent of een professionele monteur bent, wij
bieden je uitstekende gereedschappen die leuk zijn
om te gebruiken op elk ervaringsniveau. Met speciaal
gereedschap voor cranks, pedalen / trapassen, kettingen / tandwielen, balhoofdstellen / vorken, spaken
/ banden en naven dekken wij de volledige behoeften voor een prof af. Ideaal te gebruiken in combinatie met onze „Rock Steady“ montagestandaard, die
meerdere prijzen heeft ontvangen vanwege zijn prijsprestatieverhouding.

sleutels bergop in een shirt of broekzak wil mee moeten nemen. Onze TFR-tools („Tools for Ride“) zijn daarom speciaal ontworpen voor mobiel gebruik en laten
je niet onvoorbereid op je fietstocht. Het maakt niet
uit of je de achterderailleur of rem wilt instellen, om
schroeven weer vast te trekken of de zadelhoogte aan
te passen. Onze “Tools for Ride” zijn voorzien met de
belangrijkste gereedschappen voor een ontspannen
rit.
Met onze TFM („Tools for Mechanics“) collectie bieden
wij een basis assortiment van de belangrijkste fietsgereedschappen. Met deze tools kunnen de meest
noodzakelijke instellingen en onderhoudswerkzaamheden aan je fiets worden uitgevoerd.

Onderweg is een grote veelzijdigheid en een laag
gewicht belangrijk, omdat niemand een complete set
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G ereedschappen Wer k plaatsbenodigtheden TFP

Wer k plaatsbenodigtheden TFP G ereedschappen

TFP-210

TFP-150

· Y-sleutel zespunt ster-profiel T25/T30/T40
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Conussleutel
· Staal
· Ergonomisch greep design

0.370.638/9 zwart

000995

0.370.621/5 13 mm

000995

0.370.622/3 14 mm

000995

0.370.623/1 15 mm

000995

0.370.624/9 16 mm

000995

0.370.625/6 17 mm

000995

TFP-230

TFP-150 SET

· Y-sleutel doppen 8/10/13 mm
· Staal
· Ergonomisch greep-design

· Conussleutel set
· Bestaat uit 13/14/15/16/17 mm
· Staal
· Ergonomisch greep design

0.370.640/5 zwart

001195
0.370.626/4 zwart

TFP-220

TFP-190

· Y-sleutel binnenzeskant 4/5/6 mm
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Wielmoer gereedschap
· Ringsleutel voor 14/15 mm
· Ideaal voor city- en trekking-fietsen
· Staal
· Ergonomisch greep design

0.370.639/7 zwart

000995

0.370.631/4 zwart
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TFP-200

TFP-120

· Binnenzeskantsleutel
· Als T- en L-sleutel te gebruiken
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Dopsleutel
· Dopsleutel, zonder ratelfunctie, voor 1/2" doppen
· Staal
· Ergonomisch greep design

0.370.632/2 3 mm

000795

0.370.633/0 4 mm

000795

0.370.634/8 5 mm

000795

0.370.635/5 6 mm

000795

0.370.636/3 8 mm

000995

0.370.618/1 zwart

003995

001595

002495
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Gereedschappen Cranks, pedalen, bracketsets TFP

Cassettes TFP Gereedschappen

TFP-130

TFP-100

· Cranktrekker
· Ter montage/demontage van externe lagers zoals: Hollowtech II, Truvativ,
FSA Magaexo en Campagnolo Ultra Torque, incl. 2 adapters 1x voor Shimano
SM-BB9000 / BB93, 1x SM-BBR60
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Tandwiel-afnemer
· Kettingzweep compatibel met 5 -11-speed cassettes
· Staal
· Ergonomisch greep design

0.370.619/9 zwart

0.370.616/5 zwart

002495

002995

TFP-180

TFP-110

· Pedaalsleutel
· Dubbelzijdig, voor de snelle montage en demontage van pedalen
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Pionafnemer
· Gereedschap voor de sluitring van HG cassettes en Center Lock remschijven
· Staal
· Ergonomisch greep design

0.370.630/6 zwart

002495

0.370.617/3 zwart

002195

TFP-140
· Bracketset afnemer
· Ter montage/demontage van bracketsets met externe lagers zoals: Hollowtech
II, Truvativ, FSA Magaexo en Campagnolo Ultra Torque, incl. 2 adapters 1x voor
Shimano SM-BB9000 / BB93, 1x SM-BBR60
· Staal
· Ergonomisch greep design
0.370.620/7 zwart

003495

Wer k plaatsbenodigtheden TFM G ereedschappen

TFP-160

TFM-350

· Bracketset afnemer
· Passend voor de meeste maten sluitringen
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Momentsleutel
· Chroom vanadium
· 1/4" opname
· 9-delig bit-set (3/4/5/6/8/10 binnenzeskant, T25/T30 zespunt ster-profiel,
5 mm binnenzeskant-verlengstuk)
· Bijzonder goed geschikt voor carbon delen

0.370.628/0 zwart

001595

0.370.945/8 2-24 Nm

TFP-170

TFM-100

· Bracketset afnemer
· Ter montage/demontage van Octalink of ISIS Drive systemen
· Staal
· Ergonomisch greep design

· Kabelklemtang
· Eenhandbediening
· Handvat rubber gecoat
0.370.009/3 vastzetbaar

0.370.629/8 zwart
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008495

001995

002995
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G ereedschappen Wer k plaatsbenodigtheden TFM

Wer k plaatsbenodigtheden TFM G ereedschappen

TFM-CUT+

TFM-280

· Kabeltang
· Voor binnen- en buitenkabels
· Ergonomische greep design

· Conussleutel
· Set à 2 stuks
0.370.930/0 13/14 en 15/16 mm

0.370.978/9 zwart

TFM 110

TFM-270

· Kabeltang
· Geschikt voor spaken, binnen- en buitenkabels
· Handvat kunststof gecoat

· Steek-/ring ratelsleutel
· Chroom-Vanadium

0.370.014/3 handvatlengte 150 mm

000995

002995

001995

0.370.926/8 8 mm

001595

0.370.927/6 10 mm

001595

0.370.928/4 13 mm

001695

0.370.929/2 15 mm

001895

TFM-250

TFM-330

· Binnenzeskant-hoeksleutel set
· 8-delig, met houder voor wand-montage
· Als T- en L-sleutel te gebruiken
· Ergonomisch greep design
· Met kogelkop

· Gereedschapskoffer
· Met alle belangrijke gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de fiets
· Inhoud:
· 1 spaaknippelspanner
· 3 steeksleutelinzetdopen 8/9/10 mm
· 4 schroef-bits; 2 kruis / 2 gleuf
· 1 L-sleutel voor het gebruik van de schroefbits en de steeksleutel-inzetdopen
· 1 binnenzeskant-sleutel 8 mm, incl. 1/2" 4-kant adapter, handvatlengte
200 mm
· 1 cranktrekker voor 4-kant cranks
· 1 set conussleutel à 2 stuks, 13/14 en 15/16 mm
· 1 steeksleutel 8/10 mm
· 1 set bandenlichter à 3 stuks, kunststof
· 1 verstelbare steeksleutel
· 1 bracketcup-sleutel, verstelbaar
· 1 binnenzeskant-sleutelset 2/2,5/3/4/5/6 mm
· 1 haakse-sleutel met gewricht
· 1 tandwiel-afnemer met ketting
· 1 gleufschroevendraaier
· 1 luchtdruktester voor autoventiel
· 1 balhoofdstel-sleutel 30/32 en 36/40 mm
· 1 Shimano cassette-afnemer, 1/2" opname
· 1 afnemer bracketset, meer-tands, 1/2" opname
· 1 reparatiedoos
· 1 kettingpons
· 1 pedaalsleutel 15/16 en 15/17 mm

0.370.923/5 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

004695

TFM-260
· Binnenzeskant-hoeksleutel set
· 7-delig set in kunststof houder
· Als T- en L-sleutel te gebruiken
· Met kogelkop
0.370.924/3 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

001495

0.370.015/0 36-delig

008995

TFM-EZ DUTCH
· Vorkuitzetter
· Maakt het verwisselen van fietsbanden mogelijk bij fietsen met een gesloten
kettingkast, zonder deze te demonteren
0.370.969/8 zwart
310

001695
311

Gereedschappen Cranks, pedalen, bracketsets TFM

Cranks, pedalen, bracketsets TFM Gereedschappen

TFM-120

TFM-140

· Cranktrekker sleutel
· 14 mm dop, 6 / 8 binnenzeskant en 15 mm steeksleutel
· Greep met rubbercoating

· Pedaalsleutel
· Lengte 250 mm
· Gecoat handvat

0.370.016/8 lengte handvat 110 mm

001495

0.370.018/4 15 mm

TFM-130

TFM-310

· Cranktrekker sleutel
· Voor crankbouten
· Greep met rubbercoating

· Uitdrijf-gereedschap
· Voor PressFit bracketsets
0.370.968/0 passend voor BB30, BB86, BB90

0.370.017/6 met 14/15 mm dop en 15 mm steeksleutel

TFM-300
· Inpers gereedschap
· Voor PressFit bracketsets

· Cranktrekker
· Passend voor 4-tant
· Met 14 mm dop

0.370.967/2 passend voor BB30, BB86, BB90

TFM-220
· Afnemer bracketset
· Passend voor JIS, Octalink en ISIS-Drive
· Geschikt voor 1/2" ratelsleutel en 24 mm steeksleutel

· Cranktrekker
· Passend voor 4-kant, Octalink en ISIS-Drive

312

004495

001095

TFM-240

0.370.920/1 geharde staal

004495

001495

TFM-170

0.370.024/2 gehard staal

000995

000995

0.370.907/8 geharde staal

001595
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Gereedschappen Kettingen, cassettes TFM

Pionafnemers, tandwiel-afnemer TFM Gereedschappen

TFM PIN PUSHER

TFM-190

· Kettingpons
· Werkplaatskwaliteit
· Zwart

· Pionafnemer
· Voor Shimano cassettes
· Geschikt voor 1/2" ratelsleutel en 21 mm sleutel

0.370.918/5 Club, voor Shimano 7-/8-/9-/10-speed, IG/UG/HG
kettingen, incl. reserve pin

001995

0.370.919/3 World Cup, voor alle kettingen, incl. reserve pin en
tegenhouder

003295

0.370.904/5 geharde staal

000995

TFM-200
· Pionafnemer
· Voor freewheel cassettes
· Geschikt voor 1/2" ratelsleutel en 21 mm sleutel

TFM PIN PUSHER POCKET
· Kettingpons
· In werkplaatskwaliteit met compacte tas
0.370.917/7 voor Shimano UG/HG kettingen

0.370.905/2 van gehard staal

000995

001595

TFM-210
· Pionafnemer
· Voor BMX freewheel-cassettes
· Geschikt voor 24 mm sleutel

TFM-320
· Kettingschakel tang
· Voor het openen en sluiten van verbindingsschakels
0.370.973/0 zwart

0.370.906/0 geharde staal

000995

001495

TFM-290
· Pionafnemer
· Voor HG cassettes
· Met stift
· Geschikt voor 24 mm sleutel

T F M - C H A R L I E TA N G O

0.370.941/7 van gehard staal

· Kettingslijtage-maat
0.370.959/9 analoog

001095

000995

TFM-150
TFM-180

· Tandwiel-afnemer
· Kettingzweep compatibel met 5 - 9-speed cassettes

· Kettingpons
· Standaard-uitvoering
0.370.903/7 voor alle gangbare kettingtypes
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0.370.019/2 greep kunststof gecoat

000995

000995
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Gereedschappen Balhoofd, voorvork TFM

Spaken, banden TFM Gereedschappen

TFM-HEAD BANGER

TFM-230

· Uitdrijfgereedschap voor balhoofdcups

· Nippelspanner
· Gesmeden
· 8 kerven

0.370.970/6 1", Ø 25,4 mm

002195

0.370.971/4 1 1/8", Ø 28,6 mm

002195

0.370.972/2 1 1/2", Ø 38,1 mm

002195

0.370.915/1 9G - 15G

000595

TFM-NUT KNOCKER

TFM-SPEED SHANK

· Inslaggereedschap voor A-head klembout (stermoer)

· Bandenlichter in toonbank-display
· Kunsstof
· Gesorteerd op kleur

0.370.976/3 1 1/8", Ø 28,6 mm

001595

0.370.910/2 inhoud: 30 sets bandenlichters à 3 stuks

TFM-CROWN CHISEL

TFM-SPEED SHANK

· Slaggereedschap voor vorkconus

· Bandenlichter
· Set à 3 stuks
· Kunsstof

0.370.974/8 1", 1 1/8", 1,5" tapered (Ø 25,4 mm, 28,6 mm, 38,1 mm
geconificeerd)

004995

0.370.916/9 zwart

011850

000395

Multitools TFR Gereedschappen

TFM-ROUNDHOUSE CUT

T F R - M I C R O R AT C H E T S M A R T

· Pijpsnijder voor professioneel gebruik
· Voor 6-38 mm (1/4", 1", 1 1/8", 1,5")

· Steeksleutel ratel met omschakelfunctie voor 1/4"
· 2x bit-opname
· Incl. 6 bits (Hex 4/5/6, T25/T30, PH2)
· Opbergmogelijkheid in robuuste aluminium huis

0.370.966/4 incl. reserve snijwieltje en afbraammes

007495

0.370.979/7 reserve snijwieltje

001395

0.370.986/2 zilver / zwart

TFM-160

T F R - T R I D E N T R AT C H E T

· Balhoofdsleutel
· Universeel inzetbaar

· Steeksleutel ratel met omschakelfunctie voor 1/4"
· Te gebruiken als T-tool
· Incl. verlengstuk en tas, met 10 bits (Hex 2.5/3/4/5/6/8, T25/T30, PH1)
· CrV-gereedschapsstaal

0.370.023/4 30/32 / 36/40 mm

001495

0.370.985/4 zilver
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003995

003995
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Gereedschappen Multitools TFR

Multitools TFR Gereedschappen

T F R - R E LOA D

POCKET GADGET - PG1

· 6 verwisselbare bits
· Opbergvakje voor bits in het handvat
· Draaibare gereedschapskop voor gebruik als L-greep
· Aluminium / CrMo staal
· Lengte 120 mm, gewicht 75 g

· Multifunctioneel gereedschap met 8 functies
· 3/4/5/6 mm binnenzeskant-sleutel
· Sleuf- / kruiskop schroevendraaier
· Zespunt ster-profiel sleutel T25
· Kettingpons
· Zeer plat en compact design

0.370.987/0 zwart

002995
0.370.955/7 zwart

TFR - FOLD 8

TEN-A-GOGO

· Compact gereedschap
· 8 functies (HEX 2,5/3/4/5/6, T25/T30, PH1)
· Automatische indexering 90 of 270 graden
· Hoogwaardig RVS
· 90 x 41 mm, 99 g

· Multifunctie-gereedschap met 10 functies
· 2/3/4/5 mm binnenzeskant-sleutel
· Sleuf- / kruiskop schroevendraaier
· Spaaksleutel 3,2 /3,5 mm
· 2 flesopener

0.370.990/4 zilver

003495

0.370.984/7 zwart / zilver

TFR - FOLD 6

TOOL 15

· Compact gereedschap
· 6 functies (HEX 4/5/6/T25/T30/PH1)
· Automatische indexering 90 of 270 graden
· Hoogwaardig RVS
· 90 x 34 mm, gewicht 77 g

· Multifunctioneel gereedschap met 15 functies:
· 2/2,5/3/4/6 mm binnenzeskant-sleutel
· Sleuf- / kruiskop schroevendraaier
· 8/9/10 mm moersleutel
· Spaakspanner
· Bandenlichter
· Kettingpons
· Blik-/flesopener

0.370.989/6 zilver

002995

0.370.938/3 zwart / zilver

TFR - FOLD 4

TOOL 9

· Compact gereedschap
· 4 functies (HEX 4/5/6, PH1)
· Automatische indexering 90 of 180 graden
· Hoogwaardig RVS
· 90 x 25 mm, 59 g

· Multifunctioneel gereedschap met 9 functies
· 2/2,5/3/4/5/6/8 mm binnenzeskant-sleutel
· Sleuf- / kruiskop schoevendraaier

0.370.988/8 zilver

001995

001795

001295

002495

P O C K E T G A D G E T - F 2 2 S T E A LT H

MICRO GADGET - MG1

· Multifunctioneel gereedschap met 22 functies
· 2/2,5/3/4/5/6/8 mm binnenzeskant-sleutel
· 2 sleuf- / 2 kruiskop
· Zespunt ster-profiel sleutelT25/T27/T30/T40
· 10 mm Box-schroevendraaier
· Spaaksleutel 3,2 / 3,5 / 5,65 mm (Mavic)
· Kettingpons
· Remzuiger terugzetter
· Flesopener

· Multifunctioneel gereedschap met 4 functies
· 4/5/6 mm binnenzeskant-sleutel
· Zespunt ster-profiel sleutel T25
· Zeer plat en ultra-compact design

0.370.977/1 zwart
318

0.370.939/1 zwart / zilver

002295

0.370.957/3 zwart / zilver

001295

003495
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Gereedschappen Montagestandaard

Montagestandaard Gereedschappen

WA L L R I D E

ROCK STEADY

·Montagehouder met bevestiging aan de wand
· Dragende elementen van lichte staal en kunststof composiet
· Opname 360° draaibaar
· Snel en eenvoudig met een hand bedienbaar klemsysteem

· Vouwbaar en mobiele montagestandaard
· Dragende elementen van lichte aluminium en kunststof composiet
· Opname 360° draaibaar
· Snel en eenvoudig met een hand bedienbaar klemsysteem

0.370.952/4 zwart

009995
0.370.949/0 zwart

014995

TA B L E T O P
·Montagehouder voor bevestiging op de werkbank
· Dragende elementen van staal en kunststof composiet
· Opname 360° draaibaar
· Snel en eenvoudig met een hand bedienbaar klemsysteem
0.370.953/2 zwart

009995

ROCK WHEEL

NEW

· Opvouwbaar
· Passend voor 20-28" wielen
· Zelfstandig uitlijnen in het middelpunt
· Simultane controle van hoogte- en zijslag mogelijk
0.370.596/9 zilver / zwart

009995

R O C K S T E WA R D
· Vouwbaar werkblad
· Voor montagestandaard "Rock Steady"
0.370.958/1 zwart

001495

Rock Steady
meets Rock Steward
FIDDLE CASE
· Nylon case met polstering voor montagestandaard "Rock Steady" voor een
veilig transport
· Met grote opening, verstelbare draagriemen
· Extra compressieriemen en een vak voor kleine spullen
0.370.951/6 zwart

320

003495

Het duo voor in de werkplaats thuis: de opvouwbare
en mobiele montagestandaard Rock Steady bestaand uit licht aluminium en robuust kunststof is makkelijk te bedienen en tilt probleemloos elke fiets op tot
een gewicht van 25 kg. Door het eenvoudig met één
hand bedienbare klemsysteem en de 360° draaibare
opname gecombineerd met de rotsvaste en stabiele

voet, zijn de onderhouds-en montagewerkzaamheden met de Rock Steady erg eenvoudig. Nog efficiënter wordt uw werkplaats door het vouwbare werkblad
Rock Steward, waar uw belangrijkste gereedschappen
binnen handbereik zijn. Rock Steady en Rock Stewart
kunnen naar behoefte makkelijk, veilig en netjes worden opgeborgen in de CONTEC Fiddle Case.
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Het icoon beschrijft de
beschikbare maten van
helm modellen.

HELMEN

Waterdicht voor de
ideale bescherming bij
slecht weer.

Dit icoon geeft reflecterende strips aan voor
betere zichtbaarheid in
het verkeer.

Speciaal voor kinderen.
Onderdelen en accessoires
die door design, grootte
en kleur specifiek voor
de jongste fietsers zijn
bedoelt.

Altijd goed
beschermd met
onze nieuwe
Fietshelmen
Licht van gewicht, comfortabel, stijlvol en veilig. Onze
CONTEC fietshelmen bieden voor iedereen de optimale bescherming voor elke activiteit op de fiets,
met een speciaal op de betreffende activiteit afgestemd design. Van coole kinder- en jeugdhelmen over
chique city- en allround fietshelmen tot performance

H E L M T U V A PAGINA 324
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georiënteerde sporthelmen. Gloednieuw voor dit jaar
zijn de Una helmen in skatestijl en onze Tuva urban
fietshelm met een afneembaar textiel-vizier. Ontdek
nu onze complete helmcollectie met zijn vele spannende features.
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Helmen

Helmen

VENT
· Lichte In-Mold micro-kunststof constructie
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Fit3Ride - 3-staps aanpassing van de valhelm op de fiets-dynamica
· Fidlock - magnetische sluiting
· 27 ventilatie-openingen
· Geïntegreerde bescherming tegen insecten
· Ca. 310 g
0.365.710/3 matt petrol blue / black, maat M (54-58 cm)

009995

0.365.711/1 matt petrol blue / black, maat L (58-61 cm)

009995

0.365.712/9 matt white / white, maat M (54-58 cm)

009995

0.365.713/7 matt white / white, maat L (58-61 cm)

009995

0.365.714/5 matt moss green / black, maat M (54-58 cm)

009995

0.365.715/2 matt moss green / black, maat L (58-61 cm)

009995

0.365.716/0 matt black / black, maat M (54-58 cm)

009995

0.365.717/8 matt black / black, maat L (58-61 cm)

009995

CHILI
· Lichte In-Mold micro-kunststof constructie
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Fidlock - magnetische sluiting
· 25 ventilatie-openingen
· Ca. 230 g

324

T U VA

0.365.718/6 matt petrol blue / black, maat S (50-54 cm)

006995

· Lichte In-Mold micro-kunststof constructie
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Fidlock - magnetische sluiting
· 9 ventilatie-openingen
· Afneembare textiel-vizier
· Ca. 305 g

0.365.719/4 matt petrol blue / black, maat M (54-58 cm)

006995

0.365.720/2 matt petrol blue / black, maat L (58-62 cm)

006995

0.365.721/0 matt white / black, maat S (50-54 cm)

006995

0.365.722/8 matt white / black, maat M (54-58 cm)

006995

0.365.723/6 matt white / black, maat L (58-62 cm)

006995

0.365.724/4 matt safety yellow / black, maat S (50-54 cm)

006995

0.365.725/1 matt safety yellow / black, maat M (54-58 cm)

006995

0.365.726/9 matt safety yellow / black, maat L (58-62 cm)

006995

0.365.727/7 matt stone grey / black, maat S (50-54 cm)

006995

0.365.728/5 matt stone grey / black, maat M (54-58 cm)

006995

0.365.729/3 matt stone grey / black, maat L (58-62 cm)

006995

0.365.730/1 matt black / black, maat S (50-54 cm)

006995

0.365.731/9 matt black / black, maat M (54-58 cm)

006995

0.365.732/7 matt black / black, maat L (58-62 cm)

006995

0.365.771/5 matt black, maat S/M (52-58 cm)

009995

0.365.772/3 matt black, maat L (57-61 cm)

009995

0.365.773/1 matt emerald green / mint green, maat S/M (52-58 cm)

009995

0.365.774/9 matt emerald green / mint green, maat L (57-61 cm)

009995

0.365.775/6 matt maritime blue / ocean, maat S/M (52-58 cm)

009995

0.365.776/4 matt maritime blue / ocean, maat L (57-61 cm)

009995

0.365.777/2 matt wine red / strawberry, maat S/M (52-58 cm)

009995

0.365.778/0 matt wine red / strawberry, maat L (57-61 cm)

009995

0.365.779/8 matt white, maat S/M (52-58 cm)

009995

0.365.780/6 matt white, maat L (57-61 cm)

009995
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Helmen

Helmen

ROK
· Lichte In-Mold micro-kunststof constructie
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Klassieke sluiting en riemdeler
· 19 ventilatie-openingen
· Ca. 270 g

Abbildung ähnlich

0.365.781/4 matt maple red / black, maat M (55-59 cm)

005995

0.365.782/2 matt maple red / black, maat L (58-61 cm)

005995

0.365.783/0 matt sky blue / black, maat M (55-59 cm)

005995

0.365.784/8 matt sky blue / black, maat L (58-61 cm)

005995

0.365.785/5 matt black / black, maat M (55-59 cm)

005995

0.365.786/3 matt black / black, maat L (58-61 cm)

005995

0.365.787/1 matt desert sand / black, maat M (55-59 cm)

005995

0.365.788/9 matt desert sand / black, maat L (58-61 cm)

005995

0.365.789/7 matt safety yellow / black, maat M (55-59 cm)

005995

0.365.790/5 matt safety yellow / black, maat L (58-61 cm)

005995

0.365.791/3 matt clover green / black, maat M (55-59 cm)

005995

0.365.792/1 matt clover green / black, maat L (58-61 cm)

005995

UNA
· Skate look
· Harde ABS schaal constructie van kunststof
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Klassieke sluiting en riemdeler
· 11 ventilatie-openingen
· Ca. 400 g
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0.365.733/5 matt white, maat S (50-54 cm)

004995

0.365.734/3 matt white, maat M (54-58 cm)

004995

0.365.735/0 matt white, maat L (58-60 cm)

004995

0.365.736/8 matt black, maat S (50-54 cm)

004995

0.365.737/6 matt black, maat M (54-58 cm)

004995

0.365.738/4 matt black, maat L (58-60 cm)

004995

0.365.739/2 matt sky blue, maat S (50-54 cm)

004995

0.365.740/0 matt sky blue, maat M (54-58 cm)

004995

0.365.741/8 matt sky blue, maat L (58-60 cm)

004995

0.365.742/6 matt wood green, maat S (50-54 cm)

004995

0.365.743/4 matt wood green, maat M (54-58 cm)

004995

0.365.744/2 matt wood green, maat L (58-60 cm)

004995
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Helmen

J I M M YC A N E

NEW

· Lichte Out-Mold micro-kunststof constructie
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Klassieke sluiting en riemdeler
· Reflecterende elementen
· 27 ventilatie-openingen
· Ca. 230 g

Abbildung ähnlich

0.365.755/8 matt black / stone grey, maat S (52-56 cm)

003995

0.365.756/6 matt black / stone grey, maat M (56-58 cm)

003995

0.365.757/4 matt stone grey / black, maat S (52-56 cm)

003995

0.365.758/2 matt stone grey / black, maat M (56-58 cm)

003995

0.365.759/0 matt sky blue / black, maat S (52-56 cm)

003995

0.365.760/8 matt sky blue / black, maat M (56-58 cm)

003995

0.365.761/6 matt clover green / black, maat S (52-56 cm)

003995

0.365.762/4 matt clover green / black, maat M (56-58 cm)

003995

SAFE R HEAD
· Passend voor fietshelmen
· Met elastische band en koordsluiting
· Waterdicht
· Maten (LxB): 32 x 25 cm
0.365.793/9 zwart / reflex

001495

0.365.795/4 safety yellow

001495

JUNO
· Lichte Out-Mold micro-kunststof constructie
· Twist2Lock-systeem voor het individuele aanpassen van de hoofdomtrek
· Klassieke sluiting en riemdeler
· Met zonnevizier
· Extra inschakelbaar veiligheidslicht op de achterkant
· 10 ventilatie-openingen
· Ca. 200 g
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0.365.763/2 circus, rosé, maat XS (48-52 cm)

002995

0.365.764/0 circus, rosé, maat S (52-56 cm)

002995

0.365.765/7 circus, blue, maat XS (48-52 cm)

002995

0.365.766/5 circus, blue, maat S (52-56 cm)

002995

0.365.767/3 safety cat, safety yellow, maat XS (48-52 cm)

002995

0.365.768/1 safety cat, safety yellow, maat S (52-56 cm)

002995

0.365.769/9 galaxy, dark blue, maat XS (48-52 cm)

002995

0.365.770/7 galaxy, dark blue, maat S (52-56 cm)

002995
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Het icoon beschrijft de
beschikbare maten van
verschillende kleding

KLEDING

Geschikt voor ieder
karakter

Waterdicht voor de
ideale bescherming
ook bij slecht weer.

Dit icoon geeft reflecterende strips aan voor
betere zichtbaarheid in
het verkeer.

Hot stuff
De kledingcollectie is uitgericht op belangrijke accessoires zoals zonnebrillen, handschoenen voor zomer,
winter en voor kinderen, maar ook reflexaccessoires

en winterkleding zoals arm- en beenwarmers, helmmutsen, handschoenen en overschoenen voor racefietsen, MTB‘s en alledaagse ondernemingen.

Beschermt bij lage
temperaturen tegen de
kou.

Speciaal voor kinderen.
Onderdelen en accessoires
die door design, grootte
en kleur specifiek voor
de jongste fietsers zijn
bedoelt.

B L E A K T O U C H S A F E R PAGINA 334
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Kleding Winterhandschoenen

Winterhandschoenen Kleding

FRIGID TR
· Waterdicht Hipora membraan
· Touch-vinger
· Met reflex-opdruk op de bovenhand voor betere zichtbaarheid
· Maat individueel verstelbaar door klittenbandsluiting
· Silicone opdruk voor bijzonder goede grip
· Handpalm met ergonomische voering
· Badstof duim om zweet mee af te vegen

Materiaal
Softshell
Meerdere gelamineerde membraanlagen combineren
isolatie, vochtafvoer en robuustheid en zijn toch bijzonder zacht en soepel.

Gel
High-tech siliconengel dempt druk en trillingen om de
carpale tunnel te beschermen en om snelle vermoeidheid van de handen te voorkomen.

Hipora
Weefsel met fijne poriën gemaakt van drie lagen. De
eerste laag voorkomt het binnendringen van water,
de tweede laag bestaat uit een honingraatstructuur
en laat vocht door naar de eerste laag zodat deze kan
verdampen. De derde laag ligt het dichtst bij de huid
en is zeer dicht om extra bescherming te bieden tegen
binnendringend water.

DWR
Staat voor „Durable Water Repellent“, permanent
waterafstotend. Waterdruppels hebben door het
lotuseffect geen grip op het oppervlak en rollen weg.
Het membraan is ademend en voert zweet en warmte
effectief af van het lichaam.

Poron-schokbeschermer
Bestaat uit zacht, samendrukbaar kunststof, dat
schokken en stoten vermindert.

Neopreen
Door luchtbellen in het materiaal is het bijzonder
warmte isolerend. Het materiaal is waterdicht om een
hoge bescherming te bieden tegen regen en sneeuw.

Winterhandschoenen
Bijzonder koud weer heeft naast het typische rijgedrag op de fiets ook een negatieve invloed op de handen en de prestatie tijdens het fietsen. Niet alleen het
welzijn wordt beïnvloed, maar ook de veiligheid tijdens het fietsen.
Klamme koude handen verminderen de grip op het
stuur en verhogen de reactietijd bij het schakelen en
remmen en zijn daarom een potentiële risicofactor.
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Dit risico wordt vergroot door de slechte omstandigheden op de weg in de herfst of winter en kan vaak
leiden tot kritieke situaties waarin snel moet worden
gereageerd.
Goede winterhandschoenen hebben daarom een belangrijke, vaak onderschatte functie.

0.808.212/5 maat S / 7, zwart / coolgrey

003995

0.808.213/3 maat M / 8, zwart / coolgrey

003995

0.808.214/1 maat L / 9, zwart / coolgrey

003995

0.808.215/8 maat XL / 10, zwart / coolgrey

003995

0.808.216/6 maat XXL / 11, zwart / coolgrey

003995

D E N S E W AT E R P R O O F
· Waterdicht Hipora membraan
· Silicone opdruk voor bijzonder goede grip
· Neopreen polswarmer en softshell tegen koude handen
· Met reflex-opdruk op de bovenhand voor betere zichtbaarheid
· Badstof duim om zweet mee af te vegen
0.808.166/3 maat S / 7, zwart / coolgrey

003595

0.808.167/1 maat M / 8, zwart / coolgrey

003595

0.808.168/9 maat L / 9, zwart / coolgrey

003595

0.808.169/7 maat XL / 10, zwart / coolgrey

003595

0.808.170/5 maat XXL / 11, zwart / coolgrey

003595

0.808.171/3 maat S / 7, zwart / neoblue

003595

0.808.172/1 maat M / 8, zwart / neoblue

003595

0.808.173/9 maat L / 9, zwart / neoblue

003595

0.808.174/7 maat XL / 10, zwart / neoblue

003595

0.808.175/4 maat XXL / 11, zwart / neoblue

003595

0.808.176/2 maat S / 7, zwart / neogreen

003595

0.808.177/0 maat M / 8, zwart / neogreen

003595

0.808.178/8 maat L / 9, zwart / neogreen

003595

0.808.179/6 maat XL / 10, zwart / neogreen

003595

0.808.180/4 maat XXL / 11, zwart / neogreen

003595

F R E E Z E W AT E R P R O O F
· Waterdicht Hipora membraan
· Neoporeen polswarmer
· Optimale wind- en weerbescherming
· Met reflex-opdruk voor betere zichtbaarheid
· Maat individueel verstelbaar door klittenbandsluiting
· Handpalm met ergonomische voering
· Badstof duim om zweet mee af te vegen
0.808.202/6 maat S / 7, zwart / coolgrey

002995

0.808.203/4 maat M / 8, zwart / coolgrey

002995

0.808.204/2 maat L / 9, zwart / coolgrey

002995

0.808.205/9 maat XL / 10, zwart / coolgrey

002995

0.808.206/7 maat XXL / 11, zwart / coolgrey

002995
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Kleding Winterhandschoenen

Zomerhandschoenen Kleding

BLEAK TOUCH
· Touch-vinger
· Silicone opdruk voor bijzonder goede grip
· Neopreen polswarmer
· Handpalm met ergonomische voering
· Badstof duim om zweet mee af te vegen

NEW

Zomerhandschoenen

0.808.181/2 maat S / 7, zwart / coolgrey

002495

0.808.182/0 maat M / 8, zwart / coolgrey

002495

0.808.183/8 maat L / 9, zwart / coolgrey

002495

0.808.184/6 maat XL / 10, zwart / coolgrey

002495

0.808.185/3 maat XXL / 11, zwart / coolgrey

002495

0.808.186/1 maat S / 7, zwart / neoblue

002495

0.808.187/9 maat M / 8, zwart / neoblue

002495

0.808.188/7 maat L / 9, zwart / neoblue

002495

0.808.189/5 maat XL / 10, zwart / neoblue

002495

0.808.190/3 maat XXL / 11, zwart / neoblue

002495

0.808.191/1 maat S / 7, zwart / neogreen

002495

0.808.192/9 maat M / 8, zwart / neogreen

002495

0.808.193/7 maat L / 9, zwart / neogreen

002495

0.808.194/5 maat XL / 10, zwart / neogreen

002495

CHILI

0.808.195/2 maat XXL / 11, zwart / neogreen

002495

· Lichte zomerhandschoen
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend lycra weefsel met extra dunne meshinlays
· Met reflecterend opdruk voor betere zichtbaarheid
· Handpalm met ergonomische voering
· Handpalm met silicone print voor bijzonder goede grip ook bij nat weer
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk aan-/uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

BLEAK TOUCH SAFE R
· Touch-vinger
· Silicone opdruk voor bijzonder goede grip
· Neopreen polswarmer
· Incl. handpalm met ergonomische voering
· Badstof duim om zweet mee af te vegen
· Zwart / safety yellow
0.808.745/4 maat S / 7

002495

0.808.746/2 maat M / 8

002495

0.808.747/0 maat L / 9

002495

0.808.748/8 maat XL / 10

002495

0.808.749/6 maat XXL / 11

002495

Het kiezen van de juiste materialen bepaalt de
duurzaamheid en functionaliteit van de handschoen.
Belangrijke kwaliteitscriteria zijn een goede grip van
de
handpalm. Het materiaal moet zich aanpassen aan de
hand, zacht zijn en een hoge slijtvastheid hebben (bij-

voorbeeld Clarino of Digital Carbon Fiber).
Bovendien is thermoregulatie van het lichaam een
belangrijk punt. Daarom moet een goede zomerhandschoen goed worden geventileerd om warmtevorming en dus een afname van de prestatie door hitte te
voorkomen.

0.808.106/9 maat S / 7

002995

0.808.107/7 maat M / 8

002995

0.808.108/5 maat L / 9

002995

0.808.109/3 maat XL / 10

002995

0.808.110/1 maat XXL / 11

002995

CROSSO
· Lichte zomerhandschoen
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend lycra weefsel
· Met reflecterend opdruk voor betere zichtbaarheid
· Handpalm met ergonomische voering
· Met individueel instelbare wijdte door klittenbandsluiting
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk aan-/uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

FROST
· Silicone opdruk voor bijzonder goede grip
· Handpalm met ergonomische voering
· Badstof duim om zweet mee af te vegen
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0.808.101/0 maat S / 7

001995

0.808.161/4 maat S / 7, zwart / coolgrey

002195

0.808.102/8 maat M / 8

001995

0.808.162/2 maat M / 8, zwart / coolgrey

002195

0.808.103/6 maat L / 9

001995

0.808.163/0 maat L / 9, zwart / coolgrey

002195

0.808.104/4 maat XL / 10

001995

0.808.164/8 maat XL / 10, zwart / coolgrey

002195

0.808.105/1 maat XXL / 11

001995

0.808.165/5 maat XXL / 11, zwart / coolgrey

002195
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Zomerhandschoenen Kleding

LADY JANE

TRIPSTER

· Lichte zomerhandschoen voor dames
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend Melange weefsel
· Handpalm met schokabsorberende werking door ergonomische voering voorkomt pijn in de pols
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk aan-/uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

· Lichte zomerhandschoen
· Bovenzijde van elastisch en ventilerend weefsel voor optimale pasvorm
· Handpalm van Amara-mesh voor perfecte ventilatie en goede grip
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk aan-/uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

0.808.089/7 maat XS / 6, grijs / neored

001795

0.808.074/9 zwart / neored, maat S / 7

001795

0.808.090/5 maat S / 7, grijs / neored

001795

0.808.075/6 zwart / neored, maat M / 8

001795

0.808.091/3 maat M / 8, grijs / neored

001795

0.808.076/4 zwart / neored, maat L / 9

001795

0.808.092/1 maat L / 9, grijs / neored

001795

0.808.077/2 zwart / neored, maat XL / 10

001795

0.808.093/9 maat XS / 6, grijs / neoblue

001795

0.808.078/0 zwart / neored, maat XXL / 11

001795

0.808.094/7 maat S / 7, grijs / neoblue

001795

0.808.079/8 zwart / neoblue, maat S / 7

001795

0.808.095/4 maat M / 8, grijs / neoblue

001795

0.808.080/6 zwart / neoblue, maat M / 8

001795

0.808.096/2 maat L / 9, grijs / neoblue

001795

0.808.081/4 zwart / neoblue, maat L / 9

001795

0.808.097/0 maat XS / 6, grijs / neogreen

001795

0.808.082/2 zwart / neoblue, maat XL / 10

001795

0.808.098/8 maat S / 7, grijs / neogreen

001795

0.808.083/0 zwart / neoblue, maat XXL / 11

001795

0.808.099/6 maat M / 8, grijs / neogreen

001795

0.808.084/8 zwart / neogrey, maat S / 7

001795

0.808.100/2 maat L / 9, grijs / neogreen

001795

0.808.085/5 zwart / neogrey, maat M / 8

001795

0.808.086/3 zwart / neogrey, maat L / 9

001795

0.808.087/1 zwart / neogrey, maat XL / 10

001795

0.808.088/9 zwart / neogrey, maat XXL / 11

001795

SMOOTH CRIMINAL
· Lichte zomerhandschoen met lange vingers
· Bovenzijde van elastisch en luchtdoorlatend mesh-weefsel
· Handpalm met anti-slip silicone opdruk
· Incl. 2 mm dik neopreen bescherming aan de pols, met gelaste naden
· Touch-wijsvinger en -duim voor het bedienen van touchscreens
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0.808.220/8 maat S / 7

002495

0.808.221/6 maat M / 8

002495

0.808.222/4 maat L / 9

002495

0.808.223/2 maat XL / 10

002495

0.808.224/0 maat XXL / 11

002495
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Kinderhandschoenen Kleding

UNICORN
KIDS

· Lichte zomerhandschoen voor kinderen
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend lycra weefsel voor optimale pasvorm
· Handpalm met ergonomische voering
· Met individueel instelbare wijdte door klittenbandsluiting
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

0.808.120/0 maat S / 4

001595

0.808.121/8 maat M / 5

001595

0.808.122/6 maat L / 6

001595

G I R LY
KIDS

· Lichte zomerhandschoen voor kinderen
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend lycra weefsel voor optimale pasvorm
· Handpalm met ergonomische voering
· Met individueel instelbare wijdte door klittenbandsluiting
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

0.808.114/3 maat S / 4

001595

0.808.115/0 maat M / 5

001595

0.808.116/8 maat L / 6

001595

SHARKY
KIDS

· Lichte zomerhandschoen voor kinderen
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend lycra weefsel voor optimale pasvorm
· Handpalm met ergonomische voering
· Met individueel instelbare wijdte door klittenbandsluiting
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

0.808.117/6 maat S / 4

001595

0.808.118/4 maat M / 5

001595

0.808.119/2 maat L / 6

001595

P I R AT E
KIDS
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· Lichte zomerhandschoen voor kinderen
· Bovenzijde van duurzaam en ventilerend lycra weefsel voor optimale pasvorm
· Handpalm met ergonomische voering
· Met individueel instelbare wijdte door klittenbandsluiting
· Met pull-off systeem voor snel en makkelijk uittrekken
· Met badstof duim om zweet mee af te vegen

0.808.111/9 maat S / 4

001595

0.808.112/7 maat M / 5

001595

0.808.113/5 maat L / 6

001595
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K l e d i n g Wa r m e r s

Hoofdbedekking Kleding

RED LINE DWR DOWN

RED LINE SLIM CAP

· Warme beenwarmers van elastisch Taflan DWR Lycra Fleece
· Waterdicht en waterafstotend door afgedichte naden
· Met non-slip rubber tegen verschuiven
· Incl. reflecterende elementen

· Lichtgewicht muts van Melange Fleece
· Naadloze verwerking voor meer comfort
· Wasbaar tot max. 30 °C

0.800.925/0 maat S / M, 45 cm

004995

0.800.926/8 maat M / L, 46 cm

004995

0.800.927/6 maat L / XL, 47 cm

004995

0.800.921/9 maat S / M

001995

0.800.922/7 maat L / XL

001995

RED LINE DWR UP

RED LINE HEAD BUFFER DLX

· Warme armwarmers van elastisch Taflan DWR Lycra Fleece
· Waterdicht en waterafstotend door afgedichte naden
· Met non-slip rubber tegen verschuiven
· Incl. reflecterende elementen

· Warme muts van Lycra thermisch fleece en nylon windstopper materiaal
· Wasbaar tot max. 30 °C

0.800.928/4 maat S / M, 45 cm

003995

0.800.929/2 maat M / L, 46 cm

003995

0.800.930/0 maat L / XL, 47 cm

003995

0.800.923/5 maat S / M

002495

0.800.924/3 maat L / XL

002495

HOT HEAD
· Gespikkeld grijs met kunstleer label
· 100 % soft-touch-acryl
· Onesize
8.791.109/5 gespikkeld grijs

001495

HEAD SUPPORT
· 85 % polyacryl en 15 % wol
· Maat universeel instelbaar
· Unisex
8.791.228/3 grijs met geborduurd Contec logo
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001495
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Overschoenen Kleding

R E D L I N E H E AT D L X

NEW

· Ademingsactief 4 mm hoog elastisch neopreen
· Waterdicht door afgedichte naden
· Met reflecterende ritssluiting, met aantrekhulp
· Incl. klittenbandsluiting voor individuele pasvorm
· Met gehard materiaal op de tenen
· Incl. reflecterende elementen

RED LINE MICRO SHIELD
· Ademingsactief
· Van 4 mm neopreen
· Waterdicht door afgedichte naden
· zwart / reflex

0.800.901/1 maat 39 - 40

003995

0.800.902/9 maat 41 - 42

003995

0.800.903/7 maat 43 - 44

003995

0.800.904/5 maat 45 - 46

003995

0.800.905/2 maat 47 - 48

003995

0.800.931/8 onesize

001995

0.800.932/6 maat L / XL (43-46)

001995

RED LINE SLEEK PRO
· Ademingsactief 2 mm hoog elastisch neopreen
· Waterdicht door afgedichte naden
· Incl. klittenbandsluiting voor individuele pasvorm, met aantrekhulp
· Incl. reflecterende elementenflex
0.800.906/0 maat 39 - 40

003495

0.800.907/8 maat 41 - 42

003495

0.800.908/6 maat 43 - 44

003495

0.800.909/4 maat 45 - 46

003495

0.800.910/2 maat 47 - 48

003495

RED LINE ROAD
· Van dun en licht lycra met PU coating
· Waterdicht door afgedichte naden
· Bedekt ook het scheenbeen door een extra hoog schacht
· Incl. reflecterende elementen
0.800.911/0 maat 39 - 40

003495

0.800.912/8 maat 41 - 42

003495

0.800.913/6 maat 43 - 44

003495

0.800.914/4 maat 45 - 46

003495

0.800.915/1 maat 47 - 48

003495

RED LINE COMMUTER
· Ademingsactief Fleece met elastische PU coating
· Waterdicht door afgedichte naden
· Met ritssluiting en aantrekhulp
· Incl. klittenbandsluiting voor individuele pasvorm
· Met gehard materiaal op de tenen
· Incl. reflecterende elementen
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0.800.916/9 maat 39 - 40

002995

0.800.917/7 maat 41 - 42

002995

0.800.918/5 maat 43 - 44

002995

0.800.919/3 maat 45 - 46

002995

0.800.920/1 maat 47 - 48

002995
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Kleding Reflex

Brillen Kleding

TWEEZERS
· Thermoplastisch kunststof - vormstabiel en licht van gewicht
· Met reflex-strepen
· Paar
0.319.490/9 zwart

000595

Dim
Sun
Mooie en stijlvolle bescherming voor de ogen in de
CONTEC NEO-kleuren. Perfect individueel aanpasbaar
door de flexibele neusbrug en poodjes. Met half frame

R FLEX

design voor een onbeperkt zicht. Ideaal voor sport
door een gering gewicht.

· Highend reflex-materiaal
· Met verstelbare klittenbandsluiting
0.319.440/4 zwart

000695

3DIM
· 100 % UV-bescherming
· Ultra licht, duurzaam en individueel
· Frame van flexibele thermoplast, verstelbare neuspads, met zachte anti-slip
coating
· Wisselbare en breukbestendige glazen van lichte polycarbonaat
· Glazen wisselbaar zonder gereedschap
· Incl. etui en 2 paar reserve glazen

SNAP R
· Reflex-band voor arm en been met oprolfunctie
· 3M Scotchlight reflex-materiaal
· 33 cm lang
0.319.441/2 geel

NEW

000695

0.804.910/8 zwart / neogreen

002995

0.804.911/6 zwart / neoblue

002995

0.804.912/4 zwart / neoyellow

002995

0.804.913/2 zwart / neored

002995

SAFE R HEAD
· Passend voor fietshelmen
· Met elastische band en koordsluiting
· Waterdicht
· Maten (LxB): 32 x 25 cm
0.365.793/9 zwart / reflex

001495

0.365.795/4 safety yellow

001495

DIM+

NEW

· 100 % UV-bescherming
· Ultra licht, duurzaam en individueel
· Frame van flexibele thermoplast, verstelbare neuspads, met zachte anti-slip
coating
· Photochrome filter: automatisch meekleurend
· Incl. etui

S A F E R PA C K
· Passend voor rugzakken en manden
· Met elastische band
· Waterbestendig
· Passend voor rugzakken (LxB): 45 x 32 cm
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0.804.920/7 zwart / coolgrey

0.738.424/1 zwart / reflex

001995

0.738.425/8 safety yellow

001995

006495
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K l e d i n g T- s h i r t s

T- s h i r t s K l e d i n g

STRESS REDUCTION
· Wit / zwart
· 100 % biologisch katoen
· Unisex pasvorm
0.806.300/0 maat S

001995

0.806.301/8 maat M

001995

0.806.302/6 maat L

001995

0.806.303/4 maat XL

001995

0.806.304/2 maat XXL

001995

BRIGHT
· Grijs / zwart
· 100 % biologisch katoen
· Unisex pasvorm
0.806.305/9 maat S

001995

0.806.306/7 maat M

001995

0.806.307/5 maat L

001995

0.806.308/3 maat XL

001995

0.806.309/1 maat XXL

001995

BIKE OFF
· Rood / zwart
· 100 % biologisch katoen
· Unisex pasvorm
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0.806.310/9 maat S

001995

0.806.311/7 maat M

001995

0.806.312/5 maat L

001995

0.806.313/3 maat XL

001995

0.806.314/1 maat XXL

001995

MINI BIKE

DARK

· zwart / blauw / rood
· 100 % biologisch katoen
· Unisex pasvorm

· Zwart / grijs
· 100 % biologisch katoen
· Unisex pasvorm

0.806.430/5 maat S

001995

0.806.315/8 maat S

001995

0.806.431/3 maat M

001995

0.806.316/6 maat M

001995

0.806.432/1 maat L

001995

0.806.317/4 maat L

001995

0.806.433/9 maat XL

001995

0.806.318/2 maat XL

001995

0.806.434/7 maat XXL

001995

0.806.319/0 maat XXL

001995
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Kleding Winterjas

Hoodies Kleding

BRIGHT
· Grijs / zwart
· 85 % biologisch katoen / 15 % polyester
· Unisex pasvorm
0.806.325/7 maat S

004995

0.806.326/5 maat M

004995

0.806.327/3 maat L

004995

0.806.328/1 maat XL

004995

0.806.329/9 maat XXL

004995

DARK
· Zwart / grijs
· 85 % biologisch katoen / 15 % polyester
· Unisex pasvorm
0.806.320/8 maat S

004995

0.806.321/6 maat M

004995

0.806.322/4 maat L

004995

0.806.323/2 maat XL

004995

0.806.324/0 maat XXL

004995

BRIGHT
· Grijs / zwart
· 85 % biologisch katoen / 15 % polyester
· Unisex pasvorm
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0.806.335/6 maat S

004995

0.806.336/4 maat M

004995

0.806.337/2 maat L

004995

0.806.338/0 maat XL

004995

0.806.339/8 maat XXL

004995

PUFFER

DARK

· donkerblauw met witte applicaties
· Polyester / nylon gemengt weefsel
· Incl. binnenzakken en capuchon

· Zwart / grijs
· 85 % biologisch katoen / 15 % polyester
· Unisex pasvorm

8.791.236/6 maat S

007995

0.806.330/7 maat S

004995

8.791.237/4 maat M

007995

0.806.331/5 maat M

004995

8.791.231/7 maat L

007995

0.806.332/3 maat L

004995

8.791.238/2 maat XL

007995

0.806.333/1 maat XL

004995

8.791.239/0 maat XXL

007995

0.806.334/9 maat XXL

004995

8.791.240/8 maat XXXL

007995
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ALGEMENE VERKOOP- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
HERMANN HARTJE KG
VERSIE DECEMBER 2021
§ 1 Geldigheidsbereik
(1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen algemene voorwaarden) zijn van
toepassing op alle verkopen en leveringen alsmede op alle andere diensten (bijv. ook voor werkdiensten)
van Hermann Hartje KG (hierna te noemen "Hartje" of "wij"). Deze algemene voorwaarden maken integraal
deel uit van al onze contractaanbiedingen en -acceptaties en zijn van toepassing op alle diensten die we
leveren, inclusief bestellingen die via ons EOS-Web worden geplaatst.
(2) Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende
algemene voorwaarden van de koper worden door ons niet erkend, zelfs niet indien wij niet uitdrukkelijk
bezwaar maken tegen de geldigheid. Dit geldt ook als wij de dienst zonder voorbehoud uitvoeren in de
kennis van de voorwaarden van de koper. De algemene voorwaarden van de koper worden slechts bij
wijze van uitzondering onderdeel van het contract indien wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd
met de geldigheid ervan.
(3) individuele overeenkomsten die in individuele gevallen met de koper worden gesloten (inclusief
nevenovereenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang op deze AV). Dergelijke afspraken
worden vanwege bewijsredenen schriftelijk gemaakt en bevestigd. Het contract of onze schriftelijke
bevestiging zal beslissend zijn voor het sluiten en de inhoud van dergelijke overeenkomsten, behoudens
tegenbewijs.
(4) deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de Koper,
ook al verwijzen wij niet opnieuw naar de geldigheid van de Algemene Voorwaarden.
(5) deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven in de zin van § 14 van het Duitse
Burgerlijk Wetboek.
(6) verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben slechts een verhelderende
betekenis. Naast deze algemene voorwaarden zijn de wettelijke bepalingen ook van toepassing zonder
enige verwijzing hiernaar, tenzij zij rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in
deze algemene voorwaarden.
(7) Voor zover de naleving van de schriftelijke vorm in deze algemene voorwaarden vereist is, is het ook
voldoende dat de tekstvorm in de zin van § 126b BGB. De wettelijke vormvoorschriften worden niet
aangetast.
§ 2 Offertes, sluiting van het contract, documenten
(1) Kostenramingen, prijs- en leveringsinformatie, bijvoorbeeld in catalogi en presentaties op internet,
vormen geen juridisch bindende offertes, maar moeten worden opgevat als een uitnodiging aan de koper
om een offerte in te dienen. Bestellingen van de koper zijn bindende offertes aan ons, waaraan de koper
in geval van twijfel 14 dagen gebonden is. Het contract komt tot stand wanneer wij de bestelling van de
koper bevestigen, beginnen met de uitvoering van het contract de goederen leveren. De koper ziet af
van de ontvangst van onze acceptatieverklaring. Indien onze verklaring bij wijze van uitzondering moet
worden opgevat als een juridisch bindende offerte, hebben wij tot de aanvaarding door de koper het recht
om onze offerte te allen tijde in te trekken , tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld.
(2) Kostenramingen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, prestatiebeschrijvingen en andere documenten
die geen deel uitmaken van de leveringsomvang blijven ons eigendom en wij behouden ons alle auteursrechten hierop voor. Deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden en moeten op verzoek
onmiddellijk worden geretourneerd.
(3) Aanvullende informatie voor bestellingen via EOS-Web: We leveren uitsluitend aan ondernemers. Er is
geen verkoop aan consumenten. Bestellingen zijn alleen mogelijk na registratie en toelating van de koper
voor bestellingen via EOS-Web. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen: Na aanmelding met zijn
registratiegegevens kan de koper de goederen vrijblijvend in een virtuele winkelwagen plaatsen door op
de knop met het winkelwagensymbool te klikken. De koper kan de inhoud van het winkelmandje op elk
gewenst moment weergeven via het winkelwagensymbool en producten uit de winkelwagen verwijderen
of de hoeveelheid wijzigen met behulp van de daarvoor bestemde velden. Alvorens een bestelling te plaatsen heeft de koper de mogelijkheid om alle gegevens te controleren en eventuele fouten in de ingevoerde
verwerkingsvelden te corrigeren. Alleen door te klikken op het veld "Bestellen met betalingsverplichting"
geeft de koper een bindende offerte af om een koopcontract af te sluiten. Tenzij in individuele gevallen
anders is overeengekomen, ontvangt de koper na het plaatsen van zijn bestelling een automatisch
gegenereerde ontvangstbevestiging. Dit betekent niet dat het contract wordt geaccepteerd.
Het contract komt tot stand wanneer wij de bestelling van de koper schriftelijk bevestigen of de koper
informeren over de verzending van de goederen of de goederen leveren. We slaan de contracttekst op. De
koper kan deze algemene voorwaarden bekijken, afdrukken en opslaan als onderdeel van het bestelproces. De taal van de overeenkomst is Duits. De koper kan de inhoud van de bestelling onmiddellijk na het
plaatsen van de bestelling opslaan en/of afdrukken. Het later bijken van de bestelgeschiedenis is mogelijk
via het gebruikersaccount. Het is daar niet mogelijk de versie van de algemene voorwaarden te bekijken
die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract.
§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden
(1) Onze prijzen zijn in euro excl. de wettelijke btw in de betreffende geldige hoogte. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen af voorraad (exw Incoterms 2020) plus verzendkosten (zie § 4), verpakking
en verzekering, douanerechten of andere belastingen van toepassing. Bij drop shipments zijn de prijzen
af fabriek (exw Incoterms 2020) van onze leverancier. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen die
gelden op de datum van sluiting van het contract van toepassing. Voor factuurbedragen onder 50 euro
berekenen we administratiekosten van 5 euro voor kleine bestellingen.
(2) De voor onze levering vermelde prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden die van kracht waren
op het moment van het sluiten van het contract. In het geval van onvoorziene significante kostenveranderingen buiten onze controle na het sluiten van het contract, bijvoorbeeld verhoging van vrachttarieven,
transportkosten, belastingen, douanerechten of andere openbare heffingen, valutaschommelingen,
prijsverhogingen voor grondstoffen of leveringen, hebben we het recht de prijzen naar goeddunken aan
te passen. In geval van prijsstijgingen van meer dan 15% van de nettoprijs is de koper gerechtigd het
contract op te zeggen. Voor prijsverhogingen als gevolg van knelpunten in de levering, die wij al voor de
sluiting van het contract hebben genoemd, geldt § 5 lid 3.
(3) Factuurbedragen zijn verschuldigd na ontvangst van de factuur en levering of aanvaarding van de
goederen. Inhoudingen zoals kortingen zijn niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk met de koper overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim indien het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen
of opgegeven betalingstermijn wordt betaald of, tenzij een andere betalingstermijn is bepaald, binnen 14
dagen na ontvangst van de factuur. De ontvangst van de betaling door ons zal beslissend zijn. Een eerder
verzuim in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name door middel van een herinnering,
blijft onaangetast.
(4) Wij hebben te allen tijde het recht, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, om een contract
geheel of gedeeltelijk te sluiten tegen betaling vooraf.

(5) Wij hebben het recht om facturen in elektronische vorm af te geven.
(6) Tijdens de betalingsachterstand is de koper verplicht de verzuimrente en schadevergoeding als
minimale schade volgens de wettelijke voorschriften te betalen. Eventuele verdere schadeclaims worden
niet uitgesloten. Voor handelaars wordt onze vordering op de commerciële verzuimrente (§ 353 HGB) niet
aangetast.
(7) Indien na het sluiten van het contract blijkt (bijv. door een insolventieprocedure aan te vragen, verzuim
van andere dienstverplichtingen) dat onze vordering op de koopprijs in gevaar komt door een gebrek aan
prestaties of bereidheid van de koper, hebben we het recht de prestaties te weigeren en – indien nodig
na het vaststellen van een termijn – het contract te ontbinden. § 321 BGB is (dienovereenkomstig) van
toepassing. Speciale afspraken (ook speciale kortingen) zijn in dit geval nietig.
(8) De koper heeft verrekening- en retentierecht als zijn tegenvorderingen bij gewijsde zijn vastgesteld,
onbetwist of door ons erkend zijn.
§ 4 Levering, verzendkosten en risicooverdracht
(1) Tenzij anders overeengekomen, zal de levering af voorraad plaatsvinden (exw Incoterms 2020).
(2) Indien wij de verzending van de goederen voor de koper overnemen of het transport zelf uitvoeren,
vindt het transport plaats, tenzij anders overeengekomen, op kosten van de koper. De keuze van de route
van verzending en het transport wordt zonder bijzondere afspraak naar eigen goeddunken uitgevoerd.
Voor zover wij rekening houden met de wensen van de koper, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten
voor rekening van de koper.
(3) De verzendopties en verzendkosten die van toepassing zijn op bestellingen die via EOS-Web worden
geplaatst, worden aan de koper tijdens het bestelproces onder "Verzendmethode" weergegeven.
(4) Het risico gaat uiterlijk bij de overdracht van het geleverde (waarbij het begin van het laadproces
beslissend is) over op de expediteur, vrachtvervoerder of andere derde die voor de uitvoering van de
verzending is aangewezen. In het geval van transporten die wij zelf uitvoeren is dit niet van toepassing
indien met de koper een afzonderlijke vergoeding is overeengekomen ter dekking van transportrisico's
("Vast verzekeringstarief"). In dit geval gaat het risico pas over op de koper wanneer de goederen ter
beschikking worden gesteld op de plaats van levering.
§ 5 Levertijden/leveringsvertraging
(1) De informatie over de leveringsdatums is niet bindend, tenzij schriftelijk als bindende datums is
overeengekomen. Een overeengekomen leveringstermijn begint op z'n vroegst met het sluiten van het
contract, maar niet vóór volledige opheldering van de technische en commerciële details van de uitvoering
van de opdracht. Het begin van alle op ons van toepassing zijnde termijnen veronderstelt tevens de tijdige
uitvoering van alle noodzakelijke samenwerkingsacties, in het bijzonder de tijdige ontvangst van alle
noodzakelijke informatie, alsmede de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de
koper. In het geval van niet-tijdige levering van samenwerkingsverplichtingen beginnen de leveringstermijnen niet te lopen of worden de termijnen naar behoren verlengd.
(2) De levering is onderworpen aan tijdige en correcte zelfvoorziening door onze leveranciers. We nemen
geen aanschafrisico over. In geval van niet-beschikbaarheid van de prestaties zullen wij de koper hiervan
op de hoogte stellen.
(3) Als wij de levering op het moment van het sluiten van het contract als gevolg van knelpunten in de levering door onze leveranciers niet door middel van overeenkomstige dekkingsaankopen kunnen uitvoeren
en wij de koper op een passende en redelijke manier over knelpunten in de levering en de mogelijkheid
van prijsverhogingen vóór het sluiten van het contract hebben geïnformeerd, geldt het volgende:
- De overeenstemming vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. De levertijd wordt verlengd
tot de beschikbaarheid van de goederen.
- De koper is gerechtigd het contract op te zeggen indien de levering niet binnen drie maanden na de
overeengekomen leverdatum plaatsvindt.
- Wij zijn gerechtigd tussentijdse prijsverhogingen van onze leveranciers door te geven aan de koper. De
koper is gerechtigd het contract op te zeggen indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt. Verdere
aanspraken van de koper zijn uitgesloten.
(4) Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-leveringen of vertragingen bij de levering als deze het gevolg zijn
van overmacht of enige andere reden waarover wij geen controle hebben en redelijkerwijs niet van ons
kan worden verwacht dat wij rekening kunnen houden met de reden van de belemmering of de reden
van de belemmering of de gevolgen ervan kunnen vermijden of overwinnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
oorlogshandelingen, terroristische daden, natuurlijke gebeurtenissen, bedrijfs-, transport en verkeersverstoringen, gebrek aan bevoorrading en grondstoffenvoorziening, stakingen, wettelijke uitsluiting,
overheidsbevelen, massaziekten, epidemieën en pandemieën, productieverstoringen, waaronder
machine-uitval en arbeidstekorten. In dergelijke gevallen zullen wij de koper informeren over de reden
van de belemmering en de gevolgen ervan. Indien een dergelijke gebeurtenis de levering of prestatie
voor ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maakt en de belemmering niet alleen van tijdelijke duur is,
hebben beide partijen het recht het contract op te zeggen. In het geval van belemmeringen van tijdelijke
duur worden onze leverings- of prestatietermijnen verlengd of worden onze leverings- of prestatiedatums
verschoven met de periode van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Elke partij heeft het
recht het contract op te zeggen indien de daaruit voortvloeiende vertraging de periode van drie maanden
overschrijdt of indien, als gevolg van de vertraging vóór het verstrijken van deze termijn, niet langer verwacht wordt dat zij zich aan het contract zal kunnen houden, met als gevolg dat alle gedane voorschotten
worden terugbetaald. Er bestaan geen andere claims.
(5) Deelleveringen zijn toegestaan, voorzover redelijk. Facturen uitgegeven voor deelleveringen zijn
verschuldigd voor betaling, ongeacht de totale levering.
(6) Indien wij in gebreke blijven, moet de koper ons de mogelijkheid bieden om binnen een redelijke
termijn te presteren. In de regel bedraagt de vrijwaringsperiode ten minste drie weken.
(7) In het geval van vertraging in de levering of onmogelijkheid bestaat de aansprakelijkheid voor schadevergoeding alleen in overeenstemming met § 9.
§ 6 Verplichtingen van de koper, algemene verplichtingen van de koper tot medewerking, schadevergoedingsverplichting van de koper
(1) Wij leveren alleen aan gekwalificeerde kopers. Voertuigen worden niet door ons afgeleverd in de gebruiksklare staat. Hiervoor is een eindmontage noodzakelijk. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper.
De koper is verplicht de eindmontage, de assemblage van componenten en de inbouw van onderdelen of
componenten zorgvuldig en uitsluitend door vakkundige en competente monteurs uit te voeren. In geval
van overtreding hiervan is de koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De koper dient
ons te vrijwaren van alle mogelijke schade en nadelen, die gebaseerd zijn op een foutieve montage door
de koper.
(2) De koper is verplicht alle contractueel gereguleerde, noodzakelijke of te goeder trouw verschuldigde
samenwerking tijdig te leveren. De koper is bijvoorbeeld verplicht om, zonder dat dit wordt gevraagd, in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen een ontvangstbevestiging af te geven. De partijen verbinden zich ertoe om in een geest van vertrouwen samen te werken en zullen elkaar wederzijds steunen,
bijvoorbeeld bij de afhandeling van garantieclaims.
(3) Wij hebben het recht de koper een redelijke termijn te stellen voor de uitvoering van een samenwerkingshandeling. Na afloop van de termijn zonder succes hebben wij het recht het contract op te zeggen.
(4) Voor zover in deze algemene voorwaarden niets anders is bepaald, is de koper aansprakelijk in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de koper in plaats van de prestatie schadevergoeding verschuldigd is, zijn wij gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prestatie
te verlangen, tenzij de koper een lagere schade aantoont. Het claimen van een hogere schade volgens de
wettelijke bepalingen blijft voorbehouden.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
(1) Onze leveringen zijn onderhevig aan eigendomsvoorbehoud. Wije behouden het eigendom op de
geleverde goederen voor totdat de aankoopprijs en alle andere bestaande of (op het moment van het
sluiten van het contract) toekomstige claims (inclusief alle saldovorderingen van de lopende rekening)
ten aanzien van de koper uit de zakelijke relatie volledig zijn nagekomen. De eigendom van de goederen
gaat automatisch over op de koper zodra de koopprijs is afbetaald en er geen verdere vorderingen uit de
zakelijke relatie bestaan (voorbehoud lopende rekening).
(2) Elke bewerking of verwerking van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen door de koper,
vindt voor ons als verwerkers altijd plaats in de zin van § 950 BGB. Indien de onder eigendomsvoorbehoud
vallende goederen door de koper worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de verwerking in onze
naam en voor onze rekening als fabrikant plaatsvindt en dat wij onmiddellijk het eigendom van het nieuw
gecreëerde artikel verwerven. Indien de goederen worden verwerkt met andere goederen die niet aan ons
toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van
de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen (factuurwaarde incl. omzetbelasting) tot de andere
verwerkte goederen op het moment van verwerking. Indien de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen onlosmakelijk verbonden zijn met of vermengd zijn met andere goederen die niet aan ons
toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van de
goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen (eindfactuurbedrag inclusief omzetbelasting) tot de andere verbonden of gemengde artikelen op het moment van de combinatie of het mengen. Indien de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen zodanig worden gecombineerd of vermengd dat de goederen van
de koper als het hoofdartikel moeten worden beschouwd, zijn de koper en wij reeds overeengekomen dat
de koper het mede-eigendom van dit artikel aan ons overdraagt op pro rata basis (volgens de verhouding
van de waarde van de uitgangsmaterialen). Wij accepteren deze overdracht. De regels voor goederen die
onder eigendomsvoorbehoud vallen zijn dienovereenkomstig van toepassing op de producten die door
verwerking, vermenging of combinatie ontstaan, voor zover zij ons eigendom zijn.
(3) De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen op eigen kosten zorgvuldig te
behandelen, zorgvuldig voor ons op te slaan en de gebruikelijke risico's (bijv. diefstal, breuk, brand, water)
tegen de nieuwe waarde gepast te verzekeren en, op verzoek, het afsluiten en bestaan van de verzekering
aan te tonen. Wij hebben het recht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen op zijn kosten te
verzekeren. Wij kunnen te allen tijde eisen dat de koper een inventaris opmaakt van de door ons geleverde
goederen op zijn respectievelijke opslaglocatie en de goederen bekend maakt als ons eigendom. Verzekeringsclaims en claims tegen derden als gevolg van schade, vernietiging, diefstal of verlies van de goederen
draagt de koper zekerheidshalve nu al aan ons over. Wij accepteren deze opdracht.
(4) De koper zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbeslagneming of andere aantasting van
onze rechten door derden.
(5) De koper is gerechtigd de goederen die onder voorbehoud vallen in het kader van normale handelstransacties te verkopen. Inbeslagnemingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn alleen toegestaan met
onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het recht vervalt automatisch indien de koper in gebreke
is, indien de insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt aangevraagd of indien hij verplicht is een
insolventieprocedure aan te vragen. In geval van wederverkoop van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen op krediet is de koper verplicht, de goederen slechts tegen voldoende zekerheden (bijv.
akkoord over een eigen eigendomsvoorbehoud, enz.) te verkopen.
(6) De uit de wederverkoop van goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen ontstane vorderingen
tegen derden draagt de koper zekerheidshalve nu al in de hoogte van het aandeel, dat overeenkomt met
ons eigendomsaandeel, aan ons af. De overdracht is bovendien maximaal beperkt tot de hoogte van de
factuurwaarde van onze vorderingen (inclusief btw), waarop wij ten tijde van de wederverkoop recht
hebben tegen de koper uit de zakelijke relatie, plus een zekerheidstoeslag van 20%.
(7) De koper is bevoegd de aan ons toegekende vorderingen uit de wederverkoop in te vorderen. De aan
ons te betalen opbrengsten moeten onmiddellijk na ontvangst aan ons worden doorgegeven. Op ons
verzoek zal de koper ons informeren over de namen van de debiteuren van de overgedragen vordering
en hen op de hoogte stellen van de overdracht. Wij zijn bevoegd de overdracht ook in zijn naam mee te
delen aan de klanten. De incassomachtiging vervalt automatisch indien de koper in gebreke is, indien de
insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt aangevraagd of indien hij verplicht is een insolventieprocedure aan te vragen.
(8) Ongeacht een eventuele automatische annulering, hebben wij het recht de machtiging tot het verder
verkopen en/of verwerken van de goederen en/of de incassomachtiging te herroepen, als de koper zijn
verplichtingen jegens ons schendt, in het bijzonder wanneer zijn betalingsverplichtingen uit de zakelijke
relatie niet naar behoren zijn nagekomen, met name een betalingsverzuim heeft, of zijn verplichtingen als
gereserveerde koper schendt of als na het sluiten van het contract duidelijk wordt, dat onze betalingsvorderingen uit de zakelijke relatie met de koper in gevaar worden gebracht door diens gebrek aan prestatievermogen. In geval van annulering van de incassomachtiging zal de koper ons de informatie verstrekken
die nodig is voor het incasseren van de vordering en ons zo nodig helpen bij de invordering.
(9) Bovendien hebben wij, in geval van gedrag van de koper dat in strijd is met het contract, het recht
het contract op te zeggen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de voorwaarden voor
terugtrekking bestaan, hebben we ook het recht om alleen de goederen terug te vragen en behouden
we ons uitdrukkelijk het recht voor om het contract op te zeggen. Indien een dergelijk uitdrukkelijk
voorbehoud van opzegging niet wordt verklaard, geldt de eis om goederen te retourneren als opzeggingsverklaring. Hetzelfde geldt als wij beslag leggen op de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen.
De transportkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Wij mogen de teruggevraagde
goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen gebruiken. De opbrengst van het gebruik zal worden
verrekend met de bedragen die de koper ons verschuldigd is nadat wij een redelijk bedrag voor de kosten
van het gebruik hebben afgetrokken.
(10) De toegang van derden tot de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen moet de koper onmiddellijk aan ons doorgeven na het bekend worden en alle voor een interventie noodzakelijke informaite
en documentatie aan ons overlaten. De koper is aansprakelijk voor de kosten die zijn gemaakt voor de
annulering van de toegang, met name door het indienen van een derdenverzet, voor zover deze niet door
de verantwoordelijke crediteur kunnen worden verkregen.
§ 8 Kwaliteit van de goederen, garantie
(1) Informatie over de kwaliteit vormt geen garantie. Een garantie wordt slechts gegeven indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig is aangewezen door het gebruik van dit begrip.
(2) Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die te wijten zijn aan een defect van geleverde onderdelen,
tenzij wij een garantie in dit opzicht hebben aangenomen of het defect ons bekend of voor de hand liggend
was. Wij zijn niet verplicht tot kwaliteitscontrole van geleverde onderdelen.
(3) Voorwaarde voor eventuele garantieclaims is dat de koper aan zijn onderzoek- en meldingsverplichtingen voldoet. De koper is verplicht de levering of prestatie voor alle door ons geleverde prestaties
onmiddellijk te onderzoeken op gebreken, waaronder onjuiste leveringen en afwijkingen in kwantiteit. In
het geval van goederen die bestemd zijn voor inbouw of andere verdere verwerking, moet het onderzoek in
ieder geval vóór de verwerking worden verricht. Duidelijke gebreken moeten schriftelijk worden gemeld op
het moment van levering, maar uiterlijk op de werkdag na levering. Andere gebreken die herkenbaar zijn
in het geval van een correct onderzoek zoals bedoeld in § 377, moeten binnen vijf werkdagen na levering
schriftelijk worden gemeld. Gebreken die bij correct onderzoek niet herkenbaar zijn, moeten binnen twee
werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld. Om de rechten te behouden is het tijdig verzenden
van de kennisgeving voldoende. Indien defecten niet worden gemeld in overeenstemming met de bovenstaande voorschriften, wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd in overeenstemming met het contract.
Kennisgevingen op leveringsbonnen worden niet beschouwd als een melding van gebreken. Transportepersonen zijn niet bevoegd om meldingen van gebreken aan te nemen. De bovenstaande meldingsverplichtingen zijn ook van toepassing op fabrieksprestaties, mits aanvaarding beslissend is in plaats van levering.

(4) De bewijslast voor het bestaan van een gebrek is voor rekening van de koper.
(5) In het geval van bewezen gebreken zullen we naar eigen goeddunken garantie bieden door middel van
gratis herstel of nalevering (aanvullende prestaties). Wij hebben het recht om van de koper van te voren
de teruggave van de defecte goederen aan ons te eisen met het oog op de controle van de klacht en, indien
nodig, voor herstel of nalevering. De locatie voor herstel is onze fabriek. Bovendien hebben wij het recht te
eisen dat de koper zelf het herstel uitvoert, voor zover dit redelijk voor de koper is. In dit geval zullen wij de
koper de benodigde kosten vergoeden.
(6) Indien de koper de goederen naar gelang het type en het contractuele gebruiksdoeleinde in een ander
artikel heeft ingebouwd of aan een ander artikel heeft aangebracht, hebben wij in het kader van aanvullende prestaties het recht om de uitbouw van het defecte artikel en de hernieuwde inbouw van het defectvrije
artikel zelf over te nemen of de uit- en inbouw aan de koper over te laten. In het laatste geval zullen wij
de koper de benodigde kosten vergoeden. De koper moet ons een redelijke termijn stellen waarbinnen wij
de uitbouw van de goederen op eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren. Ons recht om aanvullende
prestaties te weigeren als gevolg van onevenredige kosten blijft onaangetast. De aanvullende prestaties
zijn in ieder geval onevenredig als de kosten van de aanvullende prestaties hoger zijn dan 120% van de
aankoopprijs.
(7) In het geval van retourzending van de goederen met het oog op herstel of nalevering, geschiedt de
retourzending van de goederen zonder accessoires of uitrusting die naderhand zijn aangebracht. Wij
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor meegeleverde accessoires en uitrusting.
(8) De koper kan het contract pas opzeggen of de aankoopprijs verlagen als er geen verdere poging tot
aanvullende prestatie wordt ondernomen binnen een redelijke termijn die aan ons is gesteld of als de
aanvullende prestaties onmogelijk, geweigerd, mislukt of onredelijk zijn. De termijn voor aanvullende prestaties moet minstens vier weken bedragen, op voorwaarde dat er geen legitieme belangen van de koper
tegenover staan. Het mislukken van de aanvullende prestaties moet bij twijfel pas worden aangenomen
na de derde mislukte poging tot aanvullende prestaties. De koper maakt geen aanspraak op herroepingsrecht als gevolg van kleine gebreken. Naast de wettelijke vereisten zijn de speciale bepalingen in § 9 van
toepassing op schadevergoedingsclaims voor gebreken.
(9) Wegens gebreken mag de koper betalingen slechts weigeren in een mate die redelijk is met betrekking
tot de gebreken die zich hebben voorgedaan.
(10) De wettelijke bepalingen betreffende verhaal van de koper conform §§ 445a, 445b, 478 BGBG zijn
van toepassing met de volgende maatregelen: Voor aanvullende prestaties door middel van vervangende
levering of vervanging van onderdelen dient de koper ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en ons in
de gelegenheid te stellen de tegen de koper ingediende claims zelf na te komen. Hetzelfde geldt indien
de koper voornemens is een derde aan te stellen voor de aanvullende prestaties door middel van herstel.
Vergoeding voor kosten die de koper maakt zonder enige wettelijke verplichting jegens zijn klant, in het
bijzonder als gebaar van goede wil, vindt alleen plaats als wij de maatregel vooraf hebben goedgekeurd.
Verhaal van de koper is uitgesloten als een artikel dat niet voor inbouw is bestemd, wordt ingebouwd.
Vorderingen van verhaal van leverancier zijn in ieder geval uitgesloten als de defecte goederen verder zijn
verwerkt door de koper of een andere ondernemer, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product of door
de onafscheidelijke verbinding met een ander product. Voor de behandeling van verhaalsvorderingen zijn
ten minste de overlegging van het oorspronkelijke verkoopdocument van de wederverkoop en in het geval
van voertuigen het origineel van het overdrachtsprotocol aan de klant van de koper vereist, alsmede de
retourzending van de defecte goederen/onderdelen. Wij hebben het recht om meer bewijs te eisen.
§ 9 Herroepingsrechten en schadevergoedingsclaims van de koper
(1) Op het recht om het contract op te zeggen zijn de wettelijke bepalingen zijn van toepassing, mits de
koper het contract alleen kan opzeggen als gevolg van een niet in een gebrek bestaand plichtsverzuim,
voor zover het plichtsverzuim onze verantwoordelijkheid is.
(2) Wij zijn in principe alleen aansprakelijk voor schade, voor zover de overige claimvoorwaarden bestaan,
als we worden beschuldigd van opzet of grove nalatigheid. Wij zijn aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in het geval van een plichtsverzuim, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract
überhaupt mogelijk maakt en op wiens naleving de koper regelmatig kan vertrouwen (de zogenaamde
kardinale verplichting). Bovendien is aansprakelijkheid voor schadevergoeding voor schade van welke aard
dan ook, ongeacht de basis van de claim, inclusief aansprakelijkheid voor schuld op het moment van het
sluiten van het contract, uitgesloten.
(3) Indien wij aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid, zal onze aansprakelijkheid beperkt blijven tot
de voorzienbare, contracttypische schade ten tijde van het sluiten van het contract. In geval van lichte
nalatigheid is er geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.
(4) Wij zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging tot maximaal 5% van de waarde van de
vertraagde prestatie.
(5) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor
zover we aansprakelijk zijn voor opzet of grove nalatigheid, mits we een garantie hebben aangenomen,
voor schade die moet worden vergoed volgens de productaansprakelijkheidswetgeving, alsmede voor
schade aan leven, lichaam of gezondheid.
(6) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze
werknemers, plaatsvervangende agenten en overige derden, die wij voor de uitvoering van het contract
hebben aangesteld.
§ 10 Verjaring
(1) De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken bedraagt één jaar vanaf de datum van levering.
(2) Andere contractuele aanspraken van de koper als gevolg van plichtsverzuim verjaren na één jaar.
Dit geldt niet voor het recht van de koper om het contract op te zeggen als gevolg van plichtsverzuim
waarvoor wij verantwoordelijk zijn, die niet in het gebrek zit.
(3) In afwijking daarvan zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing op de volgende vorderingen
van de koper:
- Schadevergoedingsclaims die voortvloeien uit een productaansprakelijkheid, als gevolg van schade door
aantasting van het leven, het lichaam, de gezondheid of een essentiële contractuele verplichting, alsmede
uit andere schade, die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van ons of onze
plaatsvervangende agenten,
- Verhaalsvorderingen conform § 445b lid 1 BGB,
- Vorderingen vanwege frauduleuze verhulling van een gebrek.
(4) Onze vorderingen tegen de koper verjaren volgens de wettelijke voorschriften.
§ 11 Rechtskeuze, plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie
(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het Weens
Koopverdrag.
(2) Plaats van uitvoering is Hoya.
(3) Hoya is de exclusieve plaats van jurisdictie voor gerechtelijke procedures tegen ons in het geval van
rechtsverkeer met kooplieden. Wij hebben ook het recht om rechtsvorderingen te maken op de algemene
plaats van rechtsbevoegdheid van de koper.
(4) Indien individuele bepalingen van het contract, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel
of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet worden
aangetast. In dit geval wordt de geheel of gedeeltelijk onwerkzame regeling vervangen door een regeling
waarvan het economische succes zo dicht mogelijk bij dat van de onwerkzame regeling komt.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND
LIEFERBEDINGUNGEN DER
HERMANN HARTJE KG
AUSGABE DEZEMBER 2021
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVB) gelten für alle Verkäufe und
Lieferungen sowie für alle sonstigen Leistungen (z. B. auch für Werkleistungen) der Hermann Hartje KG
(im Folgenden „Hartje“ oder „wir“). Diese AVB sind wesentlicher Bestandteil aller unserer Vertragsangebote
und Vertragsannahmen und gelten für alle von uns erbrachten Leistungen einschließlich der über unsere
EOS-Web abgegebenen Bestellungen.
(2) Diese AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers werden von uns nicht anerkannt, auch wenn wir der Geltung nicht
ausdrücklich widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der Geschäftsbedingungen des
Käufers die Leistung vorbehaltlos ausführen. Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und
insoweit ausnahmsweise Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich in Textform
zugestimmt haben.
(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden,
Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AVB. Derartige Absprachen sind zu
Beweiszwecken schriftlich zu treffen oder zu bestätigen. Für den Abschluss und den Inhalt derartiger
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, der Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung
maßgebend.
(4) Diese AVB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, auch wenn wir nicht nochmals
auf die Geltung der AVB hinweisen.
(5) Diese AVB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Ergänzend zu
diesen AVB gelten auch ohne diesbezüglichen Hinweis die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen
AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
(7) Soweit in diesen AVB die Einhaltung der Schriftform gefordert ist, genügt auch die Einhaltung der
Textform im Sinne von § 126b BGB. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt.
§ 2 Angebote, Vertragsschluss, Unterlagen
(1) Kostenvoranschläge, Preis– und Lieferinformationen, beispielsweise in Katalogen und Präsentationen
im Internet, stellen keine rechtsverbindlichen Angebote dar, sondern sind als Aufforderung an den Käufer
zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. Bestellungen des Käufers sind verbindliche Angebote an uns,
an die der Käufer im Zweifel 14 Tage gebunden ist. Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung
des Käufers bestätigen, mit der Vertragsdurchführung beginnen oder die Ware liefern. Der Käufer
verzichtet auf den Zugang unserer Annahmeerklärung. Ist unsere Erklärung ausnahmsweise als
rechtsverbindliches Angebot zu verstehen, sind wir bis zur Annahme durch den Käufer jederzeit zum
Widerruf unseres Angebots berechtigt, sofern in dem Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist.
(2) Kostenvoranschläge, Skizzen, Zeichnungen, Abbildungen, Leistungsbeschreibungen und sonstige
Unterlagen, die nicht zum Lieferumfang gehören, verbleiben in unserem Eigentum, und wir behalten uns
sämtliche Urheberrechte daran vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind nach
Aufforderung unverzüglich zurückzugeben.
(3) Ergänzende Informationen für Bestellungen über EOS-Web: Wir liefern ausschließlich an Unternehmer.
Es erfolgt kein Verkauf an Verbraucher. Bestellungen sind erst nach Registrierung und Zulassung des
Käufers zu Bestellungen über EOS-Web möglich. Der Bestellvorgang umfasst folgende Schritte: Nach
Anmeldung mit seinen Registrierungsdaten kann der Käufer die Ware durch Anklicken des Buttons mit
dem Warenkorbsymbol unverbindlich in einen virtuellen Warenkorb einlegen. Den Inhalt des Warenkorbs
kann sich der Käufer jederzeit über das Warenkorbsymbol anzeigen lassen und mittels der vorgesehenen
Felder Produkte aus dem Warenkorb löschen oder die Menge ändern. Vor Abgabe einer Bestellung hat
der Käufer die Möglichkeit, sämtliche Angaben zu prüfen und Eingabefehler über die vorgesehenen
Bearbeitungsfelder zu korrigieren. Erst mit Anklicken des Feldes „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der
Käufer ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Soweit nicht im Einzelfall
abweichend vereinbart, erhält der Käufer nach Abgabe seiner Bestellung eine automatisch generierte
Zugangsbestätigung. Diese stellt keine Vertragsannahme dar.
Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung des Käufers schriftlich bestätigen oder den Käufer
über den Versand der Ware informieren oder die Ware liefern. Wir speichern den Vertragstext. Der Käufer
kann diese AVB im Rahmen des Bestellverlaufs einsehen, ausdrucken und speichern. Vertragssprache ist
Deutsch. Den Inhalt der Bestellung kann der Käufer unmittelbar nach Abgabe der Bestellung abspeichern
und/oder ausdrucken. Eine spätere Einsichtnahme in die Bestellhistorie ist über das ‚Benutzerkonto
möglich. Eine Einsichtnahme in die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende AVB-Version ist dort
nicht möglich.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Unsere Preise verstehen sich in EURO zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in der jeweils geltenden
Höhe. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preise ab Lager (exw Incoterms 2020) zuzüglich Kosten
für Versand (vgl. § 4), Verpackung und Versicherung, Zölle oder andere Steuern. Im Streckengeschäft
gelten die Preise ab Werk (exw Incoterms 2020) unseres Lieferanten. Sofern nicht abweichend vereinbart,
gelten die am Tage des Vertragsschlusses gültigen Preise. Bei Rechnungsbeträgen unter EURO 50,00
berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EURO 5,00 für Kleinstaufträge.
(2) Die angegebenen Preise für unsere Lieferung basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
geltenden Umständen. Bei unvorhersehbaren, von uns nicht zu beeinflussenden erheblichen
Kostenveränderungen nach Vertragsschluss, z. B. Erhöhung von Frachtraten, Transportkosten, Steuern,
Zöllen- oder sonstigen öffentlichen Abgaben, Währungsschwankungen, Preiserhöhungen für Rohstoffe
oder Zulieferungen, sind wir berechtigt, die Preise nach billigem Ermessen anzupassen. Bei
Preiserhöhungen von über 15 % des Nettopreises ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurücktreten. Für
Preiserhöhungen aufgrund von Lieferengpässen, auf die wir vor Vertragsschluss hingewiesen haben, gilt
§ 5 Abs. 3.
(3) Rechnungsbeträge sind mit Zugang der Rechnung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware zur Zahlung
fällig. Abzüge wie Skonto sind, soweit nicht ausdrücklich mit dem Käufer vereinbart, nicht zulässig. Der
Käufer gerät automatisch in Verzug, wenn der Rechnungsbetrag nicht innerhalb der vereinbarten oder in
der Rechnung genannten Zahlungsfrist oder, sofern keine abweichende Zahlungsfrist genannt ist,
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung gezahlt wird. Maßgeblich ist der Eingang der Zahlung
bei uns. Ein früherer Verzugseintritt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere durch
Mahnung, bleibt unberührt.
(4) Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, einen Vertrag
ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse abzuschließen.

(5) Wir sind berechtigt, Rechnungen in elektronischer Form zu stellen.
(6) Während des Zahlungsverzugs ist der Käufer verpflichtet, Verzugszinsen und Schadenspauschale
gemäß den gesetzlichen Vorschriften als Mindestschaden zu ersetzen. Die Geltendmachung eines
darüber hinausgehenden Schadens ist nicht ausgeschlossen. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens, Verzug mit anderen Leistungsverpflichtungen), dass unser Anspruch auf den
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit oder -willigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir zur
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
§ 321 BGB findet (entsprechende) Anwendung. Sondervereinbarungen (auch Sonderrabatte) sind in
diesem Fall hinfällig.
(8) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer dann zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
§ 4 Lieferung, Versandkosten und Gefahrenübergang
(1) Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager (exw Incoterms 2020).
(2) Wenn wir für den Käufer die Versendung der Ware übernehmen oder den Transport selbst durchführen,
geschieht der Transport, soweit nicht abweichend vereinbart, auf Kosten des Käufers Die Wahl des
Versandweges und der Beförderung erfolgt ohne besondere Vereinbarung nach unserem Ermessen.
Soweit wir Wünsche des Käufers berücksichtigen, gehen dadurch bedingte Mehrkosten zu Lasten des
Käufers.
(3) Die bei Bestellungen über EOS-Web geltenden Versandoptionen und Versandkosten werden dem
Käufer im Bestellverlauf unter „Versandart“ angezeigt.
(4) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des
Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Dritten auf den Käufer über. Bei Transporten, die von uns selbst durchgeführt
werden, gilt dies nicht, wenn mit dem Käufer ein gesondertes Entgelt zur Abdeckung von Transportrisiken
vereinbart wurde („Versicherungskostenpauschale“). In diesem Fall geht die Gefahr erst mit Bereitstellung
der Ware am Lieferort auf den Käufer über.
§ 5 Lieferfristen/Lieferverzug
(1) Angaben zu Lieferterminen sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich als verbindliche Termine
vereinbart sind. Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt frühestens mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor
vollständiger Klärung der technischen und kaufmännischen Einzelheiten der Auftragsdurchführung. Der
Beginn aller für uns geltender Fristen setzt zudem die rechtzeitige Erfüllung aller erforderlichen
Mitwirkungshandlungen, insbesondere den rechtzeitigen Erhalt sämtlicher erforderlicher Informationen,
sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Käufer voraus. Bei nicht
rechtzeitiger Erbringung von Mitwirkungspflichten beginnen Lieferfristen nicht zu laufen bzw. verlängern
sich die Fristen angemessen.
(2) Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung durch
unsere Lieferanten. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Im Falle der Nichtverfügbarkeit der
Leistung werden wir den Käufer informieren.
(3) Können wir die Lieferung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aufgrund von Lieferengpässen seitens
unserer Lieferanten nicht durch entsprechende Deckungskäufe sichern und haben wir den Käufer vor
Vertragsschluss in angemessener und zumutbarer Weise auf Lieferengpässe und die Möglichkeit von
Preiserhöhungen hingewiesen, gilt Folgendes:
- Die Einigung erfolgt unter dem Vorbehalt der Lieferbarkeit. Die Lieferzeit verlängert sich bis zur
Verfügbarkeit der Ware.
- Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung nicht innerhalb von drei
Monaten nach dem vereinbarten Liefertermin erfolgt.
- Wir sind berechtigt, zwischenzeitliche Preiserhöhungen unserer Lieferanten an den Käufer
weiterzugeben. Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Preiserhöhung mehr als
15 % beträgt. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.
(4) Wir haften nicht für Nichtlieferungen oder Lieferverzögerungen, wenn diese auf höherer Gewalt oder
einem sonstigen außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Hinderungsgrund beruhen und von uns
vernünftigerweise nicht erwarten werden konnte, den Hinderungsgrund in Betracht zu ziehen oder den
Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. Das gilt beispielsweise bei
kriegerischen Ereignissen, Terrorakten, Naturereignissen, Betriebs-, Transport- und Verkehrsstörungen,
ausbleibenden Zulieferungen und Rohmaterialzufuhr, Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen, behördlichen
Verfügungen, Massenerkrankungen, Epidemien und Pandemien, Fabrikationsstörungen einschließlich
Maschinenausfall und Arbeitskräftemangel. Wir werden den Käufer in derartigen Fällen über den
Hinderungsgrund und seine Auswirkungen informieren. Sofern ein solches Ereignis uns die Lieferung
oder Leistung wesentlich erschwert oder unmöglich macht und die Behinderung nicht nur von
vorübergehender Dauer ist, sind beide Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen
vorübergehender Dauer verlängern sich unsere Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich unsere
Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist.
Jede Partei ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die sich daraus ergebende Verzögerung den
Zeitraum von drei Monaten überschreitet oder wenn ihr infolge der Verzögerung vor Ablauf dieser Frist
ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist mit der Folge, dass geleistete Anzahlungen
rückerstattet werden. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
(5) Teillieferungen sind, soweit zumutbar, zulässig. Über Teillieferungen erteilte Rechnungen sind
unabhängig von der Gesamtlieferung zur Zahlung fällig.
(6) Geraten wir in Leistungsverzug, hat uns der Käufer Gelegenheit zur Leistung binnen angemessener
Frist zu geben. Die Nachfrist hat in der Regel mindestens drei Wochen zu betragen.
(7) Im Falle des Lieferverzuges oder der Unmöglichkeit besteht eine Schadensersatzhaftung nur nach
Maßgabe von § 9.
§ 6 Pflichten des Käufers, Allgemeine Mitwirkungspflichten des Käufers, Schadensersatzpflicht des
Käufers
(1) Wir liefern nur an sachkundige Käufer. Fahrzeuge werden von uns nicht im verkaufsfertig montierten
Zustand geliefert, sondern bedürfen der Endmontage. Diese obliegt dem Käufer in eigener Verantwortung.
Der Käufer ist verpflichtet, die Endmontage, den Zusammenbau von Komponenten sowie den Einbau von
Teilen oder Komponenten sorgfältig und nur durch fach- und sachkundige Mechaniker vorzunehmen. Der
Käufer haftet bei einer Verletzung für sämtliche daraus resultierende Schäden. Der Käufer hat uns von
allen etwaigen Schäden und Nachteilen freizustellen, die auf einer fehlerhaften Montage durch den
Käufer beruhen.
(2) Der Käufer ist verpflichtet, sämtliche vertraglich geregelten, erforderlichen oder nach Treu und
Glauben geschuldeten Mitwirkungshandlungen rechtzeitig zu erbringen. Beispielsweise ist der Käufer
verpflichtet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unaufgefordert eine Gelangensbestätigung
auszustellen. Die Parteien verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und werden sich
gegenseitig, zum Beispiel bei der Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen, gegenseitig unterstützen.
(3) Wir sind berechtigt, dem Käufer für die Erbringung einer Mitwirkungshandlung eine angemessene
Frist zu setzen. Nach erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(4) Soweit in diesen AVB nichts Abweichendes bestimmt ist, haftet der Käufer gemäß den gesetzlichen
Vorschriften. Schuldet der Käufer Schadensersatz statt der Leistung, sind wir berechtigt, pauschalen
Schadensersatz in Höhe von 15 % der Leistung zu verlangen, soweit nicht der Käufer einen geringeren
Schaden nachweist. Die Geltendmachung eines höheren Schadens nach den gesetzlichen Bestimmungen
bleibt vorbehalten.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Wir behalten uns das Eigentum an der
gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung des Kaufpreises sowie sämtlicher weiterer bestehender
oder (im Zeitpunkt des Vertragsschlusses) künftiger Forderungen (einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) gegen den Käufer aus der Geschäftsbeziehung vor. Das
Eigentum an der Ware geht automatisch auf den Käufer über, sobald der Kaufpreis getilgt ist und keine
weiteren Forderungen aus der Geschäftsbeziehung bestehen (Kontokorrentvorbehalt).
(2) Eine eventuelle Be- oder Verarbeitung der Eigentumsvorbehaltsware durch den Käufer erfolgt stets
für uns als Verarbeiter im Sinne des § 950 BGB. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird
vereinbart, dass die Verarbeitung in unserem Namen und für unsere Rechnung als Hersteller erfolgt und
wir unmittelbar das Eigentum an der neu geschaffenen Sache erwerben. Wird die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Sachen verarbeitet, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Eigentumsvorbehaltsware (Rechnungswert inkl. Umsatzsteuer) zu den anderen
verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht
gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer)
zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung.
Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als
Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns
anteilsmäßig (nach dem Verhältnis des Werts der Ausgangsstoffe) Miteigentum an dieser Sache
überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an. Für die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
entstehenden Produkte gelten, soweit sie in unserem Eigentum stehen, die Regelungen für Vorbehaltsware
entsprechend.
(3) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten pfleglich zu behandeln, sorgfältig für
uns zu verwahren und angemessen gegen die üblichen Risiken (z. B. Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser) zum
Neuwert zu versichern und auf Verlangen den Abschluss und Bestand der Versicherung nachzuweisen.
Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zu versichern. Wir können jederzeit verlangen,
dass der Käufer ein Inventar über die von uns gelieferten Waren an ihrem jeweiligen Lagerort aufnimmt
und die Ware als in unserem Eigentum stehend kenntlich macht. Versicherungsansprüche sowie
Ansprüche gegen Dritte wegen Beschädigung, Zerstörung, Diebstahls oder Verlustes der Ware tritt der
Käufer bereits jetzt sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
(4) Der Käufer hat uns von Pfändungen und anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte
unverzüglich zu unterrichten.
(5) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu
veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung zulässig. Die Berechtigung erlischt automatisch, wenn der Käufer im Zahlungsverzug ist, die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt ist oder er zur Beantragung eines
Insolvenzverfahrens verpflichtet ist. Der Käufer ist bei einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware auf
Kredit verpflichtet, die Ware nur gegen ausreichende Sicherheiten (z. B. Vereinbarung eines eigenen
Eigentumsvorbehalts etc.) zu veräußern.
(6) Die aus dem Weiterverkauf von Vorbehaltsware entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der
Käufer schon jetzt an uns sicherungshalber in Höhe des Anteils ab, der unserem Eigentumsanteil
entspricht. Die Abtretung ist zudem maximal beschränkt auf die Höhe des Rechnungswerts unserer
Forderungen (einschließlich Mehrwertsteuer), die uns gegen den Käufer aus der Geschäftsbeziehung zum
Zeitpunkt des Weiterverkaufs zustehen, zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags in Höhe von 20 %.
(7) Der Käufer ist ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen.
Die uns zustehenden Erlöse sind uns jeweils sofort nach Eingang zuzuleiten. Auf unser Verlangen hat der
Käufer uns die Namen der Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und diese von der
Abtretung zu unterrichten. Wir sind ermächtigt, die Abtretung auch in seinem Namen den Abnehmern
mitzuteilen. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch, wenn der Käufer im Zahlungsverzug ist, die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt ist oder er zur Beantragung eines
Insolvenzverfahrens verpflichtet ist.
(8) Ungeachtet eines etwaigen automatischen Erlöschens, sind wir berechtigt, die Weiterveräußerungsund/oder Weiterverarbeitungsermächtigung und/oder die Einziehungsermächtigung zu widerrufen,
wenn der Käufer seine Pflichten uns gegenüber verletzt, insbesondere seine Zahlungsverpflichtungen
aus der Geschäftsbeziehung nicht ordnungsgemäß erfüllt, insbesondere in Zahlungsverzug gerät, oder
gegen seine Pflichten als Vorbehaltskäufer verstößt oder nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird,
dass unsere Zahlungsansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer durch dessen mangelnde
Leistungsfähigkeit gefährdet sind. Im Falle des Erlöschens der Einziehungsermächtigung hat der Käufer
die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die Forderung an uns zu übermitteln und uns ggf. bei der
Beitreibung zu unterstützen.
(9) Ferner sind wir bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers berechtigt, nach den gesetzlichen
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind wahlweise, sofern die Voraussetzungen für den
Rücktritt vorliegen, auch berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt
ausdrücklich vorzubehalten. Wird ein solcher ausdrücklicher Rücktrittsvorbehalt nicht erklärt, gilt das
Herausgabeverlangen als Rücktrittserklärung. Entsprechendes gilt, wenn wir die Vorbehaltsware
pfänden. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Von uns zurückgenommene
Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen
verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten der
Verwertung abgezogen haben.
(10) Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns unverzüglich nach Bekanntwerden
mitzuteilen und uns alle für eine Intervention notwendigen Informationen und Unterlagen zu überlassen.
Der Käufer haftet für die Kosten, die für die Aufhebung des Zugriffs, insbesondere durch Erhebung einer
Drittwiderspruchsklage anfallen, soweit sie nicht von dem betreibenden Gläubiger erlangt werden
können.
§ 8 Beschaffenheit der Ware, Gewährleistung
(1) Angaben zur Beschaffenheit stellen keine Garantien dar. Eine Garantie ist nur abgegeben, wenn sie
unter Verwendung dieses Begriffs ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet wurde.
(2) Mängel, die auf der Mangelhaftigkeit zugelieferter Teile beruhen, haben wir nicht zu vertreten, es sei
denn, wir haben eine diesbezügliche Garantie übernommen oder der Mangel war uns bekannt oder
offensichtlich. Zu einer Qualitätskontrolle zugelieferter Teile sind wir nicht verpflichtet.
(3) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche ist, dass der Käufer seinen Untersuchungs- und
Rügepflichten genügt. Der Käufer ist bei allen von uns erbrachten Leistungen zur unverzüglichen
Untersuchung der Lieferung oder Leistung auf Mängel einschließlich Falschlieferungen und
Quantitätsabweichungen verpflichtet. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten
Waren hat die Untersuchung in jedem Fall vor der Verarbeitung zu erfolgen. Offensichtliche Mängel sind
möglichst bei Lieferung, spätestens jedoch an dem der Lieferung folgenden Arbeitstag schriftlich
anzuzeigen. Sonstige Mängel, die bei ordnungsgemäßer Untersuchung im Sinne des § 377 HGB erkennbar
sind, sind innerhalb von fünf Werktagen nach Ablieferung schriftlich zu rügen. Mängel, die bei
ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar sind, sind innerhalb von zwei Werktagen nach
Entdeckung schriftlich zu rügen. Zur Erhaltung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der
Anzeige. Werden Mängel nicht gemäß den vorstehenden Vorschriften gerügt, gilt die Lieferung als
vertragsgemäß genehmigt. Vermerke auf Lieferscheinen gelten nicht als Mängelrüge. Transportpersonen
sind nicht zur Empfangnahme von Mängelrügen berechtigt. Die vorstehenden Rügeobliegenheiten gelten
auch für Werkleistungen mit der Maßgabe, dass statt der Lieferung die Abnahme maßgeblich ist.
(4) Die Beweislast für das Bestehen eines Mangels trifft den Käufer.

(5) Im Falle nachgewiesener Mängel, leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch kostenfreie
Nachbesserung oder Nachlieferung (Nacherfüllung). Wir sind berechtigt, von dem Käufer vorab die
Rücksendung der mangelhaften Ware zu uns zum Zwecke der Prüfung der Beanstandung und ggf. zur
Nachbesserung bzw. Nachlieferung zu verlangen. Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist unser Werk.
Ferner sind wir berechtigt, von dem Käufer zu verlangen, dass er die Nachbesserung selbst vornimmt,
sofern dies für den Käufer zumutbar ist. In diesem Fall erstatten wir dem Käufer die erforderlichen
Aufwendungen.
(6) Hat der Käufer die Ware gemäß ihrer Art und ihrem vertraglichen Verwendungszweck in eine andere
Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfüllung berechtigt,
den Ausbau der mangelhaften Sache und den erneuten Einbau der mangelfreien Sache selbst zu
übernehmen oder den Aus- und Einbau dem Käufer zu überlassen. In letzterem Fall erstatten wir dem
Käufer die dafür erforderlichen Aufwendungen. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zu setzen, in
derer wir den Ausbau der Ware in eigener Verantwortung durchführen können. Unser Recht, die
Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten zu verweigern, bleibt unberührt. Die Nacherfüllung ist
in jedem Fall unverhältnismäßig, wenn die Kosten der Nacherfüllung mehr als 120 % des Kaufpreises
betragen.
(7) Im Falle der Rücksendung der Ware zum Zwecke der Nachbesserung oder -lieferung hat die
Rücksendung der Ware ohne nachträglich angebrachtes Zubehör oder Ausrüstungsgegenstände zu
erfolgen. Für mitgeliefertes Zubehör und Ausrüstungsgegenstände übernehmen wir keine Haftung.
(8) Der Käufer kann erst dann vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, wenn innerhalb
einer uns gesetzten angemessenen Frist kein Nacherfüllungsversuch vorgenommen wird oder die
Nacherfüllung unmöglich, verweigert, fehlgeschlagen oder unzumutbar ist. Die Frist zur Nacherfüllung
muss, sofern keine berechtigten Interessen des Käufers entgegenstehen, mindestens vier Wochen
betragen. Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung ist im Zweifel erst nach dem dritten fehlgeschlagenen
Nacherfüllungsversuch anzunehmen. Ein Rücktrittsrecht wegen unerheblicher Mängel steht dem Käufer
nicht zu. Für Schadenersatzansprüche wegen Mängeln gelten zusätzlich zu den gesetzlichen
Voraussetzungen die besonderen Bestimmungen in § 9.
(9) Wegen Mängeln darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückhalten, der im Verhältnis zu
den aufgetretenen Mängeln angemessen ist.
(10) Die gesetzlichen Regelungen über den Rückgriff des Käufers gem. §§ 445a, 445b, 478 BGB finden
mit den folgenden Maßgaben Anwendung: Vor einer Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung oder des
Austausches von Bauteilen hat uns der Käufer unverzüglich zu informieren und uns Gelegenheit zu
geben, die gegen den Käufer geltend gemachten Mängelansprüche selbst zu erfüllen. Das Gleiche gilt,
wenn der Käufer beabsichtigt, einen Dritten mit der Nacherfüllung im Wege der Nachbesserung zu
beauftragen. Ein Ersatz für Aufwendungen, die der Käufer ohne rechtliche Verpflichtung gegenüber
seinem Kunden, insbesondere aus Kulanz, aufgewandt hat, erfolgt nur, wenn wir der Maßnahme vorab
zugestimmt haben. Ein Rückgriff des Käufers ist ausgeschlossen, soweit eine nicht zum Einbau bestimmte
Sache verbaut wird. Ansprüche aus Lieferantenregress sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn die
mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes
Produkt oder die untrennbare Verbindung mit einem anderen Produkt, weiterverarbeitet wurde. Für die
Bearbeitung von Rückgriffsansprüchen sind zumindest die Vorlage des Originalverkaufsbelegs aus dem
Weiterverkauf sowie bei Fahrzeugen das Original des Übergabeprotokolls an den Kunden des Käufers
sowie die Rückgabe der mangelhaften Waren / Teile erforderlich. Wir sind berechtigt, weitere Nachweise
zu verlangen.
§ 9 Rücktrittsrechte und Schadensersatzansprüche des Käufers
(1) Für das Recht zum Rücktritt vom Vertrag gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe,
dass der Käufer wegen einer nicht in einem Mangel bestehenden Pflichtverletzung nur zurücktreten
kann, soweit die Pflichtverletzung von uns zu vertreten ist.
(2) Für Schäden haften wir, sofern die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, grundsätzlich nur,
wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache Fahrlässigkeit haften wir bei
Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht). Im
Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher
Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen.
(3) Sofern wir für leichte Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Bei leichter Fahrlässigkeit besteht keine Haftung
für mittelbare Schäden oder Folgeschäden.
(4) Für Verspätungsschäden haften wir maximal in Höhe von 5 % des Wertes der im Verzug befindlichen
Leistung.
(5) Vorstehende Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht, soweit wir für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit haften, soweit wir eine Garantie übernommen haben, für Schäden, die nach dem
Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind, sowie für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
(6) Vorstehende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter,
Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, denen wir uns zur Vertragserfüllung bedienen.
§ 10 Verjährung
(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln beträgt ein Jahr ab dem Lieferdatum.
(2) Sonstige vertragliche Ansprüche des Käufers wegen Pflichtverletzungen verjähren in einem Jahr. Dies
gilt nicht für das Recht des Käufers, sich wegen einer von uns zu vertretenen Pflichtverletzung, die nicht
in einem Mangel liegt, vom Vertrag zu lösen. (3) Abweichend gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen
für folgende Ansprüche des Käufers:
- Schadenersatzansprüche aus einer Produkthaftpflicht, wegen eines Schadens aus einer Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht sowie wegen sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere
Erfüllungsgehilfen beruhen,
- Rückgriffsansprüche gemäß § 445b Abs. 1 BGB,
- Ansprüche wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels.
(4) Unsere Ansprüche gegen den Käufer verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.
§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort ist Hoya.
(3) Im Rechtsverkehr mit Kaufleuten ist für gegen uns gerichtete Klagen Hoya als ausschließlicher
Gerichtsstand vereinbart. Wir sind berechtigt, Klagen auch am Allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu
erheben.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser AVB ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz
oder teilweise unwirksame Regelung wird in diesem Fall durch eine Regelung ersetzt, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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