Bontrager R2 Tubeless Race Band | TLR | 700 x 25c
De Bontrager R2 Road Tubeless Ready band. In de maatvoering 700 x 25c. TLR is tegenwoordig toe
te passen op vele soorten wielsets. Bontrager is het eerste merk met een volledig geintegreerd
tubeless systeem voor de weg. Dit bestaat uit 4 onderdelen: een Tubeless Ready velg (Bontrager
Race X Lite, Race Lite en Race wielsets). TLR velglint en TLR ventiel en het speciale Tubeless ready
dichtingsmiddel. Met deze combinatie is het nu mogelijk om eindelijk zonder knellende
binnenbanden, te hoge bandenspanning of hoog risico op lekke banden te rijden. De Bontrager R2
Tubeless ready buitenband heeft een zeer lage rolweerstand en door de lagere druk heeft het rubber
meer contact met het wegdek waardoor de grip verbetert, vooral in de bochten. Deze race band is
uitgevoerd met de hardcase lite bescherming die zorgt voor een vermindering van lekrijden,
gecombineerd met het dichtingsmiddel is dit een dubbele protectie. De Bontrager R2 TLR is
verkrijgbaar in 2 verschillende maten en heeft een TPI waarde van 60. De band is uitgevoerd in de
kleurstelling zwart. Waarom Bontrager Tubeless ReadyBontrager was een van de eerste fabrikanten
die zijn race wielen heeft uitgevoerd met Tubeless ready systeem. Daardoor is het mogelijk om
gemakkelijk de banden tubeless te rijden. De voordelen van Tubeless rijden zijn vooral de lagere
rolweerstand, meer comfort en zeer weinig kans om lek te rijden door het gebruik van het speciale
afdichtingsmiddel. Wij kunnen u perfect adviseren over de Bontrager TLR systemen. Wij hebben
persoonlijke ervaring met de Tubeless ready banden en kunnen in onze professionele werkplaats alle
Bontrager tubeless ready producten monteren.

Wij leveren alle Bontrager Tubeless ready onderdelen. De TLR accessoires zijn specifiek voor
de Bontrager TLR wielsets. Voor goed advies over Tubeless rijden bent u altijd van harte
welkom.

€ 49,99

