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Beste fietsfans!
Het leven is net als fietsen: je moet blijven bewegen
om in balans te blijven. Wat Albert Einstein slim ontdekte, illustreert onze slogan Ride on! Wie iets wil
bereiken, moet actief zijn. Daarom houden wij de
fietswielen graag draaiende. Met bewezen producten, innovatieve oplossingen en frisse ideeën!
Ride on! betekent voor ons meer dan een uitdaging,
het weerspiegelt vooral onze mentaliteit. De 48 pagina’s van dit magazine brengen je in de wereld van
SKS en willen je verleiden om te gaan fietsen. Laat
je inspireren door onze noviteiten, waardevolle tips
en lees over enthousiaste fietssporters die onze
boodschap dagelijks met passie uitstralen.

Ride on!
Team SKS GERMANY
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Orange

EEN
TOEKOMST!
Oranje is de kleur van kracht, dynamiek en
vooruitgang én de kleur van de SKS-wereld.
Het oranje in ons logo staat symbool voor het
vuur dat al meer dan 95 jaar in het hart van
SKS GERMANY brandt. Om steeds weer nieuwe
trends te zetten, met authentieke en innovatieve producten.
De oorsprong van SKS GERMANY gaat terug
tot 1921, toen Karl Scheffer-Klute in Sundern
(Sauerland)   zijn productiebedrijf van gordijnroeden overdroeg aan zijn schoonzoon Wilhelm Blome. Elf jaar later nam deze een lokale
luchtpompfabriek over en startte de productie
van metalen luchtpompen. In de productiehal,
waarin nu het communicatiecentrum »Orange
World« is gevestigd, ging in 1932 het eerste succesvolle product in serie. Een oude koffer met
diverse demopompen waarmee Wilhelm Blome
langs fietsdealers trok, herinnert nog aan die
periode.
Een belangrijke doorbraak kwam in de jaren
vijftig , toen de productie startte van kunststof
luchtpompen. In 1959 trad zoon Wilhelm Blome
toe tot het familiebedrijf. De groei zette door,
mede dankzij de productie van spatborden in
1983. Begin jaren 90 leverde SKS GERMANY als
marktleider in OEM (fietsfabrikanten) aan negentig landen over de gehele wereld en is anno
nu een toonaangevende fabrikant van hoogkwalitatieve accessoires in de internationale
fietsindustrie. De letters SKS staan overigens
nog steeds voor Scheffer-Klute Sundern.

Sinds de jahren 90 leidt Willo Blome als vierde familiegeneratie het bedrijf, samen met managing
partner Michael Beste. Onder het credo »Made
in Germany« worden strenge eisen gesteld aan
kwaliteit, functie en design van de producten.
Deze producten worden met veel ervaring en
creativiteit voornamelijk in eigen huis ontwikkeld, vormgegeven en grondig getest. Juist in
deze tijd van globalisering kiest SKS GERMANY
er bewust voor om in Duitsland te blijven produceren en zo meer dan 330 werknemers met
hun gezinnen aan zich te binden. Een uitdaging
die elke dag met verve wordt ingevuld.
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Made in Sundern
Sauerland
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WELLNESS-KUUR VOOR ELKE FIETS!
Goed onderhoud van je fiets zorgt voor langdurig fietsplezier. De nieuwe productlijn BIKE LIQUIDS van
SKS GERMANY is een ware wellness voor elke bike. Het omvat innovatieve producten die grondig en
gemakkelijk reinigen, onderhouden en conserveren. Zoals een nieuw ontwikkelde high performance
kettingolie, met een ingenieuze applicator.

NIEUW

HIGH-TECH KETTINGOLIE
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ALLES LOOPT GESMEERD!
LUBE YOUR CHAIN is een high-performance smeermiddel dat SKS GERMANY liet ontwikkelen door specialisten uit de Duitse auto-industrie. De olie voldoet
aan de allerhoogste standaarden en is volledig oplosmiddelenvrij. Opvallend is de hoge corrosiebescherming door de toepassing van teflon (PTFE). Daarmee
bouwt zich een beschermlaag op die de metaalwrijving in de ketting reduceert en zorgt voor minder slijtage en geluid. Ook worden de ruimtes tussen
de kettingschakels opgevuld, waardoor vuil wordt
geweerd en geen schade kan veroorzaken.
De door SKS GERMANY zelf ontwikkelde fles met
innovatieve applicator zorgt voor een optimale smering van elke afzonderlijke kettingschakel.
Op www.youtube.com/SKSgermany is de werking
weergegeven in een instructievideo. LUBE YOUR
CHAIN (inhoud 75 ml) kan tot 75 keer worden gebruikt.
Inhoud : 75 ml
MADE IN GERMANY

PUNTGERICHTE
APPLICATOR
EFFICIENTE EN
SCHONE TOEPASSING

MADE IN GERMANY

100 %
OPLOSMIDDELENVRIJ
HOGE
CORROSIEBESCHERMING
VERMINDERT SLIJTAGE
EN GELUID
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MTB
DIRTBOARDMASTER

Het moddergevecht kan beginnen! De dirtboards van
SKS GERMANY zijn gemaakt van slagvast hoogwaardig
kunststof en zijn de beste bescherming tegen modder
en opspattend water. Met de quick release bevestiging is
montage van de SHOCKBLADE, SHOCKBOARD, X-TRADRY en X-BLADE secondewerk. De doordachte, meervoudige verstelling zorgt voor een optimale aanpassing
aan vrijwel elke zadelpen. Dankzij bevestigingen in vijf
verschillende conusmaten (standaard meegeleverd)
zijn de voorspatborden geschikt voor alle vorken met
een binnendiameter tot 35 mm.

SHOCKBLADE
DARK

X-BLADE
DARK
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SHOCKBOARD

X-TRA-DRY

SHOCKBLADE

ZWART / GRIJS

DARK

ZWART / GRIJS

DARK

ZWART

WIT

ZWART

WIT

ZWART

WIT

ZWART

WIT

26 + 27,5" · 101 g | 29" · 112 g |

X-BLADE
26 + 27,5" · 228 g | 29" · 239 g |

SHOCKBOARD
26" · 97 g |

X-TRA-DRY
26" · 140 g |

SHOCKBOARD XL
27,5" + 29" · 96 g |

X-TRA-DRY XL
27,5" + 29" · 162 g |
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Uitgebreid programma

Events

SKS GERMANY on tour

Van de Amstel Gold Race tot aan de Salzkammergut Trophy, ook in het afgelopen seizoen waren we
op talrijke events aanwezig in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Natuurlijk ook op het Mountainbike-Festival MEGA SPORTS, waar deelnemers vanuit de hele wereld startten vanaf het fabrieksterrein
van SKS GERMANY voor de voorjaarsklassieker: de
SKS-Bike-Marathon door de Sauerlandse hoogten.
Belangrijk bij deze events vinden wij de ervaringen met
onze producten van deelnemers. Dat inspireert ons en
we kunnen met hun feedback onze producten verder
verbeteren.
Ons team ontmoet u daar graag!
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INJEX
CONTROL
Alles onder controle ...
Beschermkapje

... ook onderweg: de INJEX
CONTROL is de nieuwste pomp
van de succesvolle INJEXfamilie. Aan het uiteinde van de
aluminium compressiebuis is
een compacte, ronde analoge
manometer opgenomen. De
geïntegreerde E.V.A.-pompkop
past op alle ventielsoorten en
met de telescopische functie
en de uitklapbare T-greep
pompt de INJEX CONTROL
gemakkelijk tot 10 bar. Inclusief
pomphouder.

Analoge ronde manometer

2-componenten T-greep handvat

12-13

DE INJEX-FAMILIE
INJEX CONTROL

INJEX T-ZOOM

met Manometer

ID

EA L F Ü R

E-BIKE
PE

283 mm
10 bar
216 g
Aluminium /
twee componenten kunststof
Telescopische functie
voor opbouw hoge druk

RF E T FOR
C

256 mm
10 bar
182 g
Aluminium /
twee componenten kunststof
Telescopische functie
voor opbouw hoge druk

ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP

AUTO
SCHRADER

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP

AUTO
SCHRADER

INJEX LITE ZOOM

INJEX LITE

256 mm
10 bar
175 g
Twee componenten kunststof
Telescopische functie
voor opbouw hoge druk

252 mm
5 bar
150 g
Kunststof

ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP

AUTO
SCHRADER

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP

AUTO
SCHRADER

Bij veel minipompen is het afdekplaatje op de ventielkop los te schroeven. Daardoor kunnen versleten afdichtrubbertjes heel eenvoudig worden vervangen.
Extra duurzaam dus!
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»Leon, hoe vind je zelf dat het gaat? Je rondetijden lopen
op. Ik ga je naar binnen halen, we brengen alles in gereedheid voor de wissel. Let je op de maximale snelheid in de
pitsstraat, ik heb geen zin in een penalty. Succes.«

Tekst: John

van Ierland

14-15
Coureur Leon van Bon heeft het begrepen, hij maakt zijn ronde af, probeert het gemiddelde nog op
te krikken door zijn laatste energieën aan te spreken en rijdt de pitlane in.
Hoewel het er erg veel van weg heeft, hebben we het niet over de autosport, maar over een lange
afstandsrace op de fiets. De motoren ontbreken waardoor de snelheid aanzienlijk lager ligt maar verder is er een goed vergelijk te maken met de – door Max Verstappen – populaire autosport.

SARTO ENDURANCE TEAM

Arjan Fidder is oprichter van het Sarto Endurance Team en zit als een van de teammanagers aan de
pitmuur langs de finishlijn van het circuit. Hij probeert zijn team tot grote hoogten te coachen op de
legendarische circuits van Barcelona, Monza, Zandvoort, Nordschleife, Lemans en Brandshatch. Het
wielrennen zit er bij de oprichter van het team van kinds af aan in. Van zijn 7e tot zijn 24e – jeugd
tot elite – heeft hij het als wedstrijdsport beoefend. De fiets en alles eromheen heeft hem gegrepen
en doen zoeken naar verdere mogelijkheden in het door hem zo aan het hart liggende wereldje. Het
resulteerde in het importeurschap van het Australische fietsenmerk Baum en het oprichten van het
Sarto Endurance Team. In 2014 deed het team in de categorie ‘masters veertig plus’ mee aan de langeafstandsraces, Arjan kon zelf zo ook zijn rondjes meetrappen, maar mettertijd groeide het niveau
naar de status van amateurs en zelfs naar een officiële KNWU-erkende eliteploeg.

24 UUR VAN LEMANS

Een langeafstandsrace is 24 uur achtereen met een team, op toerbeurt, wielrennen op een afgezet circuit. Ondanks dat het voor velen nog onbekend is, is het toch aardig populair. Zo stonden
er in 2017, op de wedstrijddag in het Franse LeMans, 475 teams aan de start! Ze varieerden van
belevingsgroepjes tot professionele teams. Sarto behoort tot de laatste categorie, zij bezitten een
pit-box, professionele fietsen, ploegleiders, mecaniciens, masseurs en veel data- en communicatieapparatuur. De teams bestaan uit vier renners die beurtelings hun ronden op het gladde en soms
hete asfalt rijden om daarna op eigen teken of dat van de ploegleider het stokje over te dragen aan
een teamgenoot. Dat gaat zo 24 uur door, en dat – in Monza – met een gemiddelde van boven de 42
kilometer per uur. Die hoge snelheid is dat gemeten inclusief de rijderswissels in de pitstraat, waar
de officials met een lasergun staan te controleren of de renner zich houdt aan de maximale snelheid
van 20 kilometer per uur aldaar. Dat wisselen is gebaseerd op een vooraf gestelde strategie waarin
het team veelal uitgaat van de eigen kracht maar ook anticipeert op de tegenstander en de weersverwachtingen. Vanaf de muur aan het circuit hebben de drie ploegleiders, twee zijn er steeds actief,
via het oortjessysteem contact met de renners. Zij geven de data door en houden hen op de hoogte
van eventuele omslagen in het weer of veranderingen van tactieken door toedoen van andere teams.
Indien het systeem hapert, valt het team terug op het traditionele whiteboard dat dan aan de zijkant
van het circuit wordt getoond.

»GRÜNE HÖLLE«

Het hoge gemiddelde wordt op het stokoude circuit van de Nordschleife met zijn 580 meters hoogteverschil per ronde van 26 kilometer, niet gehaald. Het heeft niet voor niets de bijnaam ‘Grüne Hölle’.
Daar weet het team uit ervaring dat ze meer dan 32 ronden, omgerekend 18 keer Alpe d‘HuZes,
moeten rijden om in de top vijf te kunnen komen. De strategie wordt daar dan geheel op afgestemd.
Dat gaat zelfs tot en met de bepaling van de druk in de banden en het ritme van het wisselen. Het
schema van de vier renners ziet er daar als volgt uit: 1-2-1-2-3-4-3-4. Op deze wijze kan een renner iets meer rust pakken en dat schijnt beduidend beter te werken dan de korte hazenslaapjes. In
Duitsland strijden zelfs meer dan 800 teams mee om de prijzen. Sarto rijdt er met twee teams die
gelijkwaardig aan elkaar zijn en elkaar kunnen steunen. Het veld waaiert uit over het gehele circuit en
na 24 uur rijden zijn er meestal nog maar 2 tot 6 teams in dezelfde ronde. Het is te vergelijken met
twaalf criteriums achter elkaar rijden. Of het spannend is? Een van deze races werd zelfs beslist met
een heuse eindsprint. Sarto zet daarom in de laatste ronden altijd hun snelste man in.

EUROPESE TITEL

Sarto gaat in 2018 voor het Europees Kampioenschap en voor de overwinningen op LeMans en de
Nordschleife. Wellicht mooi om eens een heel andere tak van het wielrennen te gaan volgen:

sartoenduranceteam.com

SK

T

EC

R
S G E MANY

IP

Ride on HET MAGAZINE.2018

HN

ISCHE

T

DE DRAAITRUC
in MULTI VALVE Kop
Wist je dat je de afdichtrubbers van de MULTI VALVE kop twee keer kunt gebruiken? Het werkt als volgt:

1

2

3

4

➊ Draai de twee schroeven aan de voorzijde van de kop los. ➋ Verwijder het afdekplaatje, haal
beide afdichtrubbertjes eruit, draai ze 180 graden, plaats ze terug maar verwissel daarbij de ventielopening. ➌ Plaats het afdekplaatje weer terug. ➍ Schroef het plaatje weer vast.
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EDGE AL
ALUMINIUM SPATBESCHERMING

EDGE AL garandeert zowel City- als trekkingrijders
een optimale en duurzame spatbescherming. Met
slechts enkele bevestigingspunten zitten de ver
naar onder doorlopende EDGE AL-spatborden zeer
stabiel, dankzij het sterke aluminium. Een bagagedragerbevestiging is voor de montage niet nodig.
Door de puristische vorm en matzwarte afwerking
zijn de spatborden fraai en bijna onzichtbaar aan
het frame bevestigd.

NIEUW

543 g (inclusief bevestiging)
Max. bandbreedte: 42 mm
Lengte voor: 740 mm
Lengte achter: 1200 mm
Aluminium
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EÉN VERBINDING –
ONTELBARE
MOGELIJKHEDEN.
Voorbij is de tijd van het moeizaam monteren van plug-in lichten en
spatborden. Met Monkeylink verandert een stoere E-mountainbike
in een paar seconden in een goed verlicht en dagelijks bruikbaar
vervoermiddel. Gebruik makend van de accu en te bedienen via het
display. MonkeyLink creëert zo de meest innovatieve verbinding
tussen fiets en accessoires.
LET OP: Deze nieuwe en universele verbindingstechnologie werkt alleen met fietsen die met de MonkeyLink-standaard
zijn uitgerust. Voor alle andere E-mountainbikes en gewone
mountainbikes is er de (RECHARGE) versie, waarbij alle MonkeyLink-onderdelen werken met een interne, oplaadbare accu.
Voor meer informatie: monkey-link.com

18-19

MonkeyFender Set MTB
Met het MonkeyLink-systeem kun je deze set tweecomponenten spatborden veilig en supersnel aan je fiets
monteren. De bevestiging gaat met sterke magneetkracht. Bijzonder is de geïntegreerde verlichting in
het achterwielspatbord, die bij E-mountainbikes
wordt gevoed door de accu.

Gewicht: 490 g
Wielmaat: 26"- 29"
Lengte voorspatbord: 616 mm
Lengte achterspatbord: 684 mm

ML-Light Set
Deze verlichtingsset van MonkeyLink is magnetisch verbonden met het BlueDock en in een paar seconden op
je bike aan te brengen. Dat betekent veilig verlicht
door het verkeer en geen zorgen over de magnetische verbinding: deze is sterk en zal nooit spontaan
loslaten. Voor conventionele bikes is er een oplaadbare versie beschikbaar, waarvoor je slechts een
paar extra onderdelen nodig hebt.
Voor- en achterlicht leverbaar in:
100 LUX/250 LUMEN: CONNECT
70 LUX/180 LUMEN: CONNECT + RECHARGE
50 LUX/130 LUMEN: CONNECT + RECHARGE
30 LUX/80 LUMEN: RECHARGE

Voldoet aan de geldende voorschriften van het Duitse
wegenverkeersreglement (StVZO).

MonkeyBottle
Fraai en functioneel! In een intuïtieve beweging klikt deze
bidon zich eenvoudig vast met magneetkracht, zelfs
aan het kleinste frame. Een conventionele bidonhouder heb je met dit systeem niet meer nodig. Dankzij
het slimme ontwerp kun je de MonkeyBottle middels
een minimalistische beugel aan het frame bevestigen.

Beschikbaar met of zonder houder,
met keus uit 400 of 600 ml.
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BEELDEN ZEGGEN
MEER DAN WOORDEN
Passie moet je delen en dat doen wij
natuurlijk graag als SKS GERMANY! Op
Instagram bijvoorbeeld. Volg ons daar
en ontdek er coole foto's en video's over
fietsen. En voeg er vooral jouw mooie
beelden aan toe, met #sks_germany.
We zien uit naar je bijdrage!

Ons volgen? Klik op:
https://www.instagram.com/sks_germany/
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RACEBLADE
Dè spatborden voor racefietsen
Deze ultieme Clip-on spatbordset voor racefietsen is met de Quick-Release bevestiging
snel te monteren, ook op aero-voorvorken en frames. De pasvorm van de spatborden is
optimaal met de op vier punten verstelbare spatbordstangen. De superlichte en tot onder
de wielas doorlopende extra lange spoiler zorgt voor een perfecte spatbescherming. Een
plakfolie voor bescherming tegen krassen wordt meegeleverd.

RACEBLADE PRO
28" | Bandbreedte: 25 mm | VR: 519 mm • HR: 680 mm | 355 g |

RACEBLADE PRO XL
28" | Bandbreedte: 25-32 mm | VR: 565 mm • HR: 730 mm | 365 g |

RACEBLADE LONG
28" | Maximale bandbreedte: 25mm | VR: 525 + 150mm • HR: 805 + 150mm | 493g |
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RACEBLADE LONG
Betere bescherming bestaat niet!

ZWART

ZILVER

WIT

ZWART

ZILVER

MAT

ZWART

ZILVER

MAT
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Lucht voor
iedereen !

EEN SKS GERMANY LUCHTPOMPSTATION
LANGS ELKE FIETSROUTE!
Nergens fietst men meer dan in Nederland en dat wordt versterkt door de opkomst van de E-bike. Maar ook
sportief fietsen op racefiets en MTB zit in de lift. Daarmee stijgt ook de kans op pech onderweg. Daarom ontwikkelde SKS GERMANY een hufterproof luchtpompstation, bedoeld om langs fietsroutes te plaatsen, vaak
bij rustpunten zoals bij een restaurant. Maar je vindt ze ook wel bij fietswinkels en campings, als extra service.
In Duitsland staan er al honderden en in Nederland zijn de eersten geplaatst. Het pompstation kan ook met
allerlei gereedschappen aan staalkabeltjes worden uitgerust.
Weet je een mooie plek voor zo’n pompstation? Of heb je een bedrijf langs een fietsroute en wil je deze
unieke service tegen lage kosten 24/7 bieden aan passanten? Mail het aan info@sks-germany.com
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AIRPOINTS
IN DUITSLAND

REICHSTAG BERLIN

Made in Sundern
Sauerland
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VELOCAGE
VEDERLICHTE BIDONHOUDER

De lichtgewicht VELOCAGE bidonhouder (40 gram) oogt stijlvol en
sportief. De bidon wordt ook in zwaar terrein stevig vastgehouden
door de sterke klemmen en de robuuste constructie. Uitnemen en
terugplaatsen gaat heel gemakkelijk. De VELOCAGE is er in vier verschillende uitvoeringen.

40 g
Kunststof

NIEUW
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VOOR ELKE BAND
DE JUISTE DRUK!
Aanbevolen richtlijn

Allroad

Road

Mountain

ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

3,5-6,0 bar
51-87 psi

Aanbevolen minipompen
AIRBOY
AIRBOY XL
AIRBOY CO2
INJEX
SUPERSHORT
AIRBUSTER
AIRCHAMP PRO
ROOKIE XL
SPAERO
SPAERO SPORT
SPAERO DOUBLE ACTION

AIRBOY
RACEDAY
AIRBUSTER
AIRCHAMP PRO
INJEX T-ZOOM
INJEX LITE-ZOOM
SPAERO SPORT

7,0-9,0 bar
100-130 psi

1,2-3,0 bar
30-44 psi

AIRBOY XL
AIRBOY CO2
INJEX
SUPERSHORT
AIRBUSTER
AIRCHAMP PRO
ROOKIE XL
SPAERO
SPAERO DOUBLE ACTION

AIRCHECKER
Digitaal afleesbare luchtdruk
Check it out - met de AIRCHECKER! Deze digitale bandendrukmeter is
speciaal ontwikkeld voor fietsbanden, maar kan ook voor banden van
auto, motor of caravan worden gebruikt. De display met grote cijfers
en achtergrondverlichting is dankzij zijn draaibare duo-kop altijd goed
afleesbaar. De druk kan naar keuze in Bar of PSI worden afgelezen. Met
de handige ontluchtingsknop kun je de bandendruk   tot op 0,1 Bar
nauwkeurig instellen. Voor AV + SV.
45 g
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BANDENSPANNING
écht goed meten
YES

YES

NO
Hoeveel luchtdruk een band nodig heeft, hangt af van verschillende factoren. Op asfalt geldt: hoe hoger
de luchtdruk, hoe lager de rolweerstand van de band. Brede banden en tubeless banden rijden meestal
met een wat lagere druk. Maar ook gewicht speelt hier een rol:
hoe zwaarder de fiets, inclusief berijder, hoe hoger de druk.
Bandenfabrikanten adviseren om de bandendruk minstens één keer per maand te controleren. Omdat
zelfs de dichtste band continu wat druk verliest. Een drukverlies van 1 bar per maand is heel normaal.
Check je bandenspanning nooit met je duim, want die komt nauwelijks door de anti-leklaag heen.
Beter: gebruik een digitale bandendrukmeter of een pomp met nauwkeurige manometer.
Tip: bij SKS GERMANY vind je er vele, in verschillende prijsklassen.

De juiste bandenspanning is de beste bescherming tegen lekrijden!
Je vindt de aanbevolen bandendruk op de zijkant van elke fietsband.

Ride on HET MAGAZINE.2018

RIDEAIR
De luchtbidon!
De RIDEAIR is het eerste navulbare luchtpatroon van SKS GERMANY! Een echte vriend
in nood, die het je onderweg bij luchtverlies
gemakkelijk maakt. Haal de RIDEAIR uit je bidonhouder, draai het slangetje op het ventiel
en met een druk op de knop wordt je band in
seconden weer gevuld. En thuis vul je het patroon weer met je vloerpomp. Ideaal voor alle
fietsen en zeker voor de hoog volumebanden
van E-bikes. Ook voor tubeless rijders is de
RIDEAIR een must: hij bespaart ruimte en past
op vrijwel elke tubeless band. Een adapter voor
alle ventielsoorten wordt meegeleverd.

262 mm
Max. vuldruk 16 bar/230 psi
450 g
Volume 600 ml

SCLAVERAND
PRESTA
DUNLOP
AUTO
SCHRADER

Een super combinatie: de RIDEAIR en de RENNKOMPRESSOR. De RENNKOMPRESSOR is de
aanbevolen pomp om de RIDEAIR te vullen, omdat deze vloerpomp een druk van 16 bar haalt.
Dat is de druk die de RIDEAIR bij voorkeur nodig
heeft om onderweg banden goed te vullen.

30-31

ROAD

ALLROAD

ID

MOUNTAIN

EA L F Ü R

E-BIKE
PE

RF E T FOR
C

TUBELESS

Ontluchtingsknop
Manometer
Ventielaansluiting met slang

RIDEAIR
LOCK
Veiligheid voor alles!
De RIDEAIR met LOCK-voorziening
heeft een geïntegreerd cijferkabelslot.
Dat betekent twee belangrijke functies
in één product. Een snelle luchtoplossing bij een lekke band en ontmoediging van gelegenheidsdieven.

262 mm
Max. vuldruk 16 bar/230 psi
520 g
Volume 600 ml

80 cm kabelcijferslot
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Op het inhaalspoor
MET EEN E-MTB OP PAD. EEN PERSOONLIJKE ONTDEKKING.
»Op een E-bike rijden? Echt niet, dat doe ik wel na bij mijn pensioen! Maar klopt die gedachte wel? Ik zie steeds meer vlotte E-modellen en ook in het mountainbike-veld kom
ik de pedelic (E-speed MTB) vaker tegen. Met stoere schokdempers, terreinbanden en
schijfremmen. Kortom, het is tijd om zelf de proef op de som te nemen!
Je kunt nauwelijks zien dat ik vandaag met een ‚E‘ onderweg ben. De motor zit in het
frame verwerkt en het display aan het stuur valt ook niet echt op. Onze tocht voert door
het bos, ik op een E-mountainbike en mijn fietsmaat op een motorloze versie. Al snel
voert het bochtige pad omhoog, eerst flauw maar daarna steiler. Tijd voor een druk op
de display. Meteen maak ik een sprong naar voren en snel ik mijn vriend voorbij, hoppa!
Verbijsterd kijkt hij me na. »Wacht je zo op mij?«, roept hij nog maar ik ben al bijna uit
zicht in de volgende bocht en doe alsof ik hem niet hoor. Ik zit nu al te genieten!
Mijn MTB is wat zwaarder en rolt in vol contact met de ondergrond bergaf. Bij hellingen
zet ik de display op power en ja, het is gewoon kicken om met zoveel gemak een klim
te maken. Sneller dan gedacht geef ik toe: ik ben besmet! Het rijdt geweldig en je kunt
met een E-MTB ook veel langere tracks maken. Voor minder snelle fietsers is het ook
een mooie oplossing want zij kunnen nu weer beter meekomen met de rappere rijders.
En mijn fietsmaat? Tja, hij wil er nu ook een. Alleen al om geen tweede keer tegen mijn
irritante grijns aan te kijken bij een volgende rit!«
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X-GUARD

26"-29" · 145 g

Bescherm de vochtgevoelige
accu van je E-Mountainbike (en
je kleding) tegen opspattend
water en vuil met de X-GUARD
van SKS GERMANY. Een spatbord speciaal voor E-MTB's. Je
bevestigt dit spatbord aan de
onderbuis van je frame, met
twee extra lange straps. Ongeacht de wielgrootte worden
fiets, accu en berijder perfect
beschermd door de X-GUARD.
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ANYWHERE

Overal te plaatsen

Deze houder maakt zijn naam letterlijk waar: hij is ‘anywhere’ op elke fiets te bevestigen. Ook
waar geen bidonnokken of bevestigingen zitten. De houder is apart leverbaar of als set met
de TOPCAGE bidonhouder.  Met bevestigingsmateriaal voor framebuizen tot 80 mm. Voor
slankere frames of montage aan de zadelbuis zijn ook kortere bevestigingsbandjes leverbaar.
Op maat in te korten bevestigingsbandjes voor montage aan de zadelpen zijn als extra leverbaar. Tip: heel geschikt voor E-bikes, kinderfietsen en fietsen van triatleten!

ANYWHERE met TOPCAGE
Omtrek tot 250 mm
Externe diameter tot 80 mm

ANYWHERE zonder TOPCAGE
Omtrek tot 250 mm
Externe diameter tot 80 mm

SMARTBOY
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Veilig online

Deze innovatieve houder voor smartphones monteer je zonder gereedschap in enkele
seconden op je stuur. De afneembare hoes beschermt je mobiel tegen regen en vuil. Door
de transparante folie kun je de smartphone prima bedienen. Maximale formaat van de
smartphone: iPhone 6/6S. Tip: ook gezien op kinderwagens!
49 g

MAX

144 x 76 x 9 mm
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TEAM
SAUERLAND
p | b SKS GERMANY
Een sterk team vraagt sterke partners! Als familiebedrijf in de vierde generatie is SKS GERMANY
een betrokken partij in de regio en een steun voor vele lokale fietsteams. Zo sponsoren wij sinds
2015 het team Sauerland NRW, 2018 zelfs als hoofdsponsor. We zien ernaar uit om deze getalenteerde rijders in de nieuwe tricots met het kenmerkende oranje logo te ondersteunen. En te leren
van hun praktijkervaringen. Zo is sponsoring iets waar beide partijen iets aan hebben. Daarom
voelt hun succes ook een beetje aan als ons succes!
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DRIE VRAGEN AAN DE MANAGERS VAN TEAM SAUERLAND NRW
SKS GERMANY: Ben je tevreden met de ontwikkeling van het team tot nu toe?
Jörg Scherf: »Meer dan dat! We zijn populair in de regio en bouwen samen met het regiobestuur
continu aan een professionele teamstructuur. Ook zijn we welkom bij de grote wedstrijden en
weten ons daar prima te handhaven.«
Welke renners gaan het team verder versterken in 2018?
Wolfgang Oschwald (trainer Wielrenbond NRW): »We zijn heel benieuwd naar de prestaties van
onze nieuwkomers Michael Gießelmann, Jon Knolle, Johannes Hodapp en Per-Christian Münstermann. Zij ontwikkelden zich het afgelopen jaar tot de beloften in de NRW Juniorenklasse en
kregen aanbiedingen van grotere teams dan wij. Toch kozen ze voor ons!«
Welke doelstellingen heeft Team Sauerland geformuleerd voor het komende seizoen?
Heiko Volkert: »Die zijn in lijn met die van 2017. In de nationale competitie willen we een plek
in de top drie. Ook in de internationale rondes, zoals Rond Keulen, Frankfurt Eschborn, Münster
en de Tour van Azerbaijan willen we bovenin eindigen. Onze grootste wens is deelnemen aan de
Duitsland Tour.«
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Team-Spirit

Fietsen is snelheid, kracht, passie en de focus om te presteren. Wij delen deze toewijding. Daarom
zetten wij ons al jaren in voor de supergemotiveerde amateur cycling teams die we supporten met
onze producten. Zo promoten we ambitieuze sporters die net zoveel van fietsen houden als wij.
Hieronder een aantal wielerteams uit nederland dat door SKS GERMANY wordt gesteund:

METEC-TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM

Het Metec-team heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is nu de derde ploeg
van Nederland.  Zij starten op de allergrootste koersen, zoals afgelopen jaar op de ronde van Portugal.
Oud-prof Adri van Houwelingen is de ploegleider en brengt het team alle kneepjes van het vak bij. Het team
focust vooral op jong, regionaal talent. Renners krijgen veel ruimte van Metec om naast hun wielercarrière
ook een maatschappelijke loopbaan te ontwikkelen.
»Wij hebben de beschikking over meerdere producten van SKS GERMANY, waaronder spatborden en
pompen. Het mooie van SKS GERMANY is dat zij veel keuze bieden en onze renners kunnen kiezen
welke producten het beste bij hen passen.«

MAASLANDSTER INTERNATIONAL
WOMEN’S CYCLING TEAM
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Dit internationale Elite-vrouwenteam heeft de ambitie om door te groeien naar een UCI profteam! Met
rensters uit Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, Groot-Brittannië,
Finland, Singapore en Japan. Zij nemen in 2018 voornamelijk deel aan UCI-wedstrijden, zowel binnen als
buiten Europa. Het seizoen start in de Santos Tour Down Under in Australië, gevolgd door de Ronde van
Valencia en de voorjaarklassiekers in België en Nederland.
  
»Wij maken voor de trainingen en wedstrijden intensief gebruik van de SKS fietspompen en onze mechaniekers zijn uiterst tevreden over de AIRMENIUS, Ook de S-GUARD zadelspatborden en de X-TRA-DRY
spatborden zijn onmisbaar omdat ze de rensters drooghouden en zij daardoor langer kunnen trainen in
slechte weersomstandigheden. Momenteel testen we ook de minipompen van SKS GERMANY.«

CYCLING TEAM FRYSLÂN

Het Elite wielerteam van Friesland heeft de ambitie om binnen een aantal jaren weer een Friese belofteploeg op de been te krijgen in de landelijke clubcompetitie en mogelijk in de topcompetitie. Doel is ook om
veel jeugd op de fiets te krijgen en te stimuleren om te gaan koersen. Op de korte termijn wil het team als
collectief zoveel mogelijk podiumplaatsen behalen in binnen- en buitenland.
»Presteren vraagt het beste materiaal en SKS GERMANY steunt ons daarin. Met pompen en CO2-patronen, maar ook spatborden voor het comfortabel trainen in slecht weer. We zijn erg tevreden over
de kwaliteit van deze producten. En vinden het mooi dat een bedrijf als SKS GERMANY zich voor onze
sport wil inzetten.«
Zoekt jouw fietsteam ook een sponsor? Neem contact op via info@sks-germany.com
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AIRWORX PLUS 10.0

Zeer efficiënt

Drukinstelring

Adapter voor ballen en luchtbedden

Indrukwekkend en krachtig van
de eerste tot de laatste pompslag: de SKS AIRWORX Plus
10.0. Met zijn bovengemiddelde
hoogte van 730 mm levert deze
pomp veel extra volume per
slag, tot maximaal 10 bar/144
psi. De hoog gemonteerde
precisiemanometer heeft een
handige ontluchtingsknop. En
met het 2-komponenten handvat is het bovendien comfortabel pompen. Geschikt voor SV
of AV-ventielen en met MULTI
VALVE kop te gebruiken voor
alle ventielsoorten.

Ontluchtingsknop

730 mm
10 bar/144 psi
ALLROAD
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AUTO
SCHRADER
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Onverzettelijk
AIRKOMPRESSOR 12.0

TWENTYNINER

High-performance pomp
voor elke gelegenheid

Powerpomp
De krachtige TWENTYNINER is de
ideale vloerpomp voor mountainen trekkingbikes. Door de langere én dikkere pompbuis   bouwt
de TWENTYNINER extreem snel
druk op, tot maximaal 5 bar/73
psi. De druk is goed afleesbaar
op de 80 mm manometer. Wordt
geleverd inclusief een bal/matrasadapter. Tip: populaire pomp
bij veldrijders door grote manometer.

Deze 730 mm hoge vloerpomp
overtuigt met een goede prijsprestatieverhouding. De langere stalen pompbuis zorgt voor
veel extra volume per slag (tot
10 bar/174 psi). De druk is goed
afleesbaar op de   80 mm precisiemanometer.
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AIRMENIUS

AIR-X-PRESS 8.0

Het beste
in vorm en functie

Overtuigende
instappomp

De ARMENIUS is een moderne
en professionele vloerpomp die
uitsluitend uit hoogwaardige
materialen is vervaardigd. Zoals
het ergonomisch vormgegeven
handvat van kurk en aluminium.
De hoge aluminium pompbuis garandeert een lichte bediening en
snelle drukopbouw in de band tot
maximaal 12 bar/174 psi.

Deze stabiele en heel lichte
kunststof vloerpomp met manometer pompt heel gemakkelijk
tot 8 bar/115 psi. Bevestiging op
het ventiel is eenvoudig, dankzij
de bewezen SKS-pompkop met
klemhendel.
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Het origineel

RENNKOMPRESSOR

Een must have voor alle fietsfanaten: de SKS
RENNKOMPRESSOR. Al meer dan 50 jaar de
meest geliefde baanpomp in de internationale wielersport. Deze stamvader van alle
vloerpompen heeft een onverwoestbare
stalen pompbuis, stalen gegoten voet, precisiemanometer, extra lange slang en inklapbare voetsteunen.

de legende

Het 50-jarig jubileum van deze pomp zorgde
voor prachtige verhalen over persoonlijke
ervaringen met deze robuuste kultpomp.
Geschreven door profrijders, fietsdealers en
toerfietsers. Ze zijn te lezen op http:
sks-germany.com/nl/bedrijf/historie/rennkompressor/
Voor alle
soorten ventielen

650 mm
16 bar/230 psi

for SV
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RENNKOMPRESSOR
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STORIES

Paulo Vermicelli · echte liefde
31 jaar geleden kocht ik de RENNKOMPRESSOR. Haar body had toen nog
een mooie, witte kleur. Maar na vele
jaren van vriendelijk misbruik, ziet ze
er nu echt vreselijk en onverzorgd uit.
Maar ik zeg je, ze heeft me nooit, echt
nooit ook maar een moment in de
steek gelaten. Ongeveer een maand
geleden gebeurde er iets heel bijzonders. Ik keek naar haar, ze stond rustig
in de hoek van mijn garage. Het zonlicht streelde haar voet. Ik pakte haar
op en streek met mijn hand over het
roestige oppervlak van de pompbuis
en plotseling voelde ik het: ik hou van
deze pomp. Meer dan ik 31 jaar geleden had kunnen vermoeden! En omdat ik in woorden niet kan uitdrukken
hoe dankbaar ik haar ben, heb ik
besloten om haar een facelift te geven: met een nieuwe laklaag. Omdat
ze het dubbel en dwars waard is!

Jean Habets · de mooiste herinnering!
Jean Habets heeft op de foto zijn eerste RENNKOMPRESSOR in de hand.
Op de vraag wat is nou de mooiste
herinnering aan deze pomp, antwoordde Jean zonder haperen: »De
aankoop!« Jean heeft deze pomp gekocht bij Jantje Willems in 1978, van
de opbrengst van een heel seizoen
kersen plukken op de Mescherheide.
Hij heeft de pomp in zijn shirt gestopt en met een bandje erom naar
huis gefietst en voelde zich op dat
moment de gelukkigste mens. Jean
reed later voor de Skil-ploeg en was
meesterknecht van Kelly. Zijn grootste overwinning was de GP Fourmies
in Frankrijk. Sinds 1989 heeft Jean
Habets een eigen gespecialiseerde
rijwielzaak in Schin op Geul (Cycles
Jean Habets) en daar staat deze
RENNKOMPRESSOR op een prominente plaats in de winkel.
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RENNKOMPRESSOR
STORIES

Dubbelganger?
Al 25 jaar geleden kocht Wibo de
Jong met zijn broer Jeroen een SKS
RENNKOMPRESSOR, die tot de dag
van vandaag prima werkt. Jeroen
was toen amateurwielrenner bij
de Batouwers in Tiel. »De tijd dat
ik met mijn broer in Frankrijk reed,
vormt één van mijn beste herinneringen«, zegt Wibo, wiens foto op de
achtergrond erg op wielrenner Tom
Dumoulin lijkt.

Summer of ’69

Zanger Bryan Adams, vooral bekend
van het nummer Summer of '69
hoort nu ook bij de echte fans van
SKS GERMANY. Tijdens een van zijn
concerten werd de gepassioneerde
fietser verrast door SKS-medewerker Thomas Königshofer met spatborden en de jubileumsversie van
de SKS RENNKOMPRESSOR. Bryan
was er zichtbaar blij mee zag ernaar uit ze te gebruiken in London
en Parijs.

Heb je ook een leuke persoonlijke ervaring met je RENNKOMPRESSOR?
Mail deze dan, liefst met foto, aan andreas.otto@sks-germany.com.
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DE RENNKOMPRESSOR
Geeft ook lucht in Afrika!
The king rocks in Burkina Faso! De fiets in is dit
kleine Afrikaanse land een geliefd vervoermiddel
en wordt door de bevolking »kleine koningin«
genoemd.   Er is zelfs een Afrikaanse fietsschool,
die door SKS GERMANY wordt ondersteund. Jaarlijks organiseert men de Tour du Faso, de langste

tour in Afrika met 1.350 kilometer. Aan deze tour
doen ook door SKS GERMANY gesponsorde Duitse
teams mee. Natuurlijk is »koningspomp« de RENNKOMPRESSOR daar steevast in functie om »koninginnen« zonder lucht weer op druk te zetten.
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BLUEMELS
DE KLASSIEKER ONDER DE SPATBORDEN

SINCE 1985 BY SKS-GERMANY

Geen excuses meer bij slecht weer! De extra lange BLUEMELS-spatborden, desgewenst voorzien van
spoilers, beschermen optimaal tegen spatwater en passen op alle wielen. Het oorspronkelijke Engelse
bedrijf Bluemels werd in 1985 door SKS GERMANY overgenomen en SKS heeft deze productcategorie
continu doorontwikkeld. De LONGBOARDS, ook onderdeel van het BLUEMELS-assortiment, zijn zelfs
de langste spatborden met de beste spatbescherming op de markt!
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