KMC X10SL DLC Ketting | 10 Speed | Zwart / Groen
De KMC X10SL DLC is het absolute topmodel voor 10 speed aandrijvingen in de KMC kettingen
collectie. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Deze ketting gaat zelfs tot drie maal langer mee dan de
standaard kettingen van Shimano, Sram of Campagnolo. KMC Top performance lijn. Triple X
systeem voor extreme duurzaamheid. Diamond Like coating. De KMC X11SL is uitgevoerd met holle
pin en opengewerkte binnen en buitenplaten om gewicht te besparen. 116 schakels. Super
lichtgewicht: 257 gram.Waarom een KMC X10 10 speed ketting?
De KMC X10 series zijn speciaal ontwikkeld voor 10 speed systemen van Sram, Campagnolo en
Shimano. De kettingen zijn uitgevoerd volgens Non Directional design zodat er geen specifieke
draairichting is. De X10 is daardoor gemakkelijk te monteren. De maatvoering is 1/2 x 11/128. De
pinlengte is 5.88mm. Bij de X10 kettingen is de Missinglink 10 (CL559R) meegeleverd.De KMC
kettingen staan bekend om de kwaliteit en het universele gebruik. De KMC kettingen zijn compatible
met zowel Mountainbike en race systemen van Sram, Shimano en Campagnolo. U hoeft dan alleen
te kiezen tussen een 8/9/10/11 speed model. De KMC ketting is gemakkelijk te monteren door het
gebruik van een handige KMC link die bij iedere ketting wordt meegeleverd. De KMC ketting is
gemakkelijk in te korten met een kettingpons die geschikt is voor de gekozen ketting. De
duurzaamheid van de KMC kettingen is fenomenaal en als je deze vergelijkt met de originele
kettingen gaan KMC kettingen twee maal langer mee. Bij de topmodellen is ook het gewicht van de
ketting lager zodat ook de gewicht fanaticus blij wordt van een KMC ketting.

Wij zijn de specialist voor KMC fiets kettingen. Wij adviseren u graag over de keuze van de
juiste ketting. U kunt ook de onderstaande KMC ketting helper bekijken om de juiste ketting te
selecteren.

€ 89,99

