
MERANIE ŠÍRKY PLÁŠŤA V POROVNANÍ S UDÁVANOU ŠÍRKOU V %
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ŠÍRKA PLÁŠŤA VERSUS HMOTNOSŤ

Vredestein

Brand A

Brand B

%

50 50.7 101.4 500 493.0 -7.0

50 49.8 99.6 550 552.2 2.2

50 52.2 104.4 600 573.6 -26.4

47 44.0 93.6 398 423.4 25.4

54 52.0 96.3 611 633.6 22.6

57 52.0 91.2 443 481.9 38.9

35 32.5 92.9 363 388.9 25.9

54 51.6 95.6 406 424.0 18.0

57 53.9 94.6 485 511.4 26.4

Vredestein rada závodných plášťov (Competition Line) ponúka vynikajúci kompromis medzi
hmotnosťou a odolnosťou plášťa. Naše MTB plášte sú označované reálnou šírkou, ktorá bola reálne
zmeraná  (merané na ráfiku 17C pri tlaku 2.5Baru).

Vredestein MTB plášte nepatria vždy medzi najľahšie, ale určite ponúkajú najlepší výkon, odolnosť a
spoľahlivosť. Avšak v porovnaní s inými konkurenčnými značkami sa ukázalo, že je to len relatívne,
pretože konkurenčné plášte vykazujú dosť zásadný rozdiel v označovanej a reálnej šírke, čo v
konečnom dôsledku má zásadný vplyv aj na pomer k hmotnosti. (viď. tabuľka dole)

VÝROBCA
Šírka plášťa v mm

Udávaná Nameraná

Rozdiel v Hmotnosť v gramoch

Rozdiel v gr.NameranáUdávaná
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*Brand A a B sú konkurenčné značky, ktoré patria medzi lídrov na svetovom trhu

Šírka plášťov je udávaná v milimetroch, alebo palcoch na boku plášťa. Pre názornosť uvedieme
príklad, rozmer 50-559 je zhodný s rozmerom 26x2.0 (50mm je šírka plášťa a 559 je vnútorný priemer) .
Objem a profil plášťa vo veľkej miere určuje jeho charakteristiku. V kombinácii s odolnosťou a
hmotnosťou je veľmi dôležitým faktorom. Tieto aspekty boli brané do úvahy pri navrhovaní a vývoji
našich MTB plášťov.
Ako je jasné zo spodnej tabuľky, konkurencia väčšinou uvádza väčšiu šírku, ako je reálna a hmotnosť
nižšiu ako je skutočná a v takomto prípade, naše plášte ponúkajú konkurencie schopnú hmotnosť s
maximálnou odolnosťou a výkonom


