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Link do produktu: https://www.greenbike.pl/buty-rowerowe-specialized-s-works-7-p-7441.html

Buty rowerowe
Specialized SWorks 7
Cena

1 478,00 zł

Cena poprzednia

1 699,00 zł

Dostępność

Produkt w magazynie

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

61020-0642

Producent

Specialized

Opis produktu
Specialized S-Works 7
Najlżejsza i najsztywniejsza z dostępnych podeszw karbonowych Powerline™ to nowość, za którą stoją fachowcy z zespołu
Rider-First Engineering. Nowa pięta Padlock™ trzyma tył stopy równie pewnie, jak pięta stosowana w poprzedniej wersji, ale
jest o wiele wygodniejsza. Wierzch wykonany jest z "Kosmicznego" materiału Dyneema™, utrzymuje stopę w optymalnym
położeniu i nie jest podatny na rozciąganie. Zadaniem butów S-Works 7 jest bezstratowe wykorzystanie całej mocy
generowanej w trakcie pedałowania.

W bucie S-Works 7 zostały zachowane wszystkie cechy Body Geometry:
wsparcie łuku podłużnego,
wkładka varus,
wysklepienie śródstopia.
Każde z tych rozwiązań zostało ergonomicznie zaprojektowane i poddane testom naukowym, by dać większą moc, zwiększyć
efektywność i zmniejszyć ryzyko kontuzji.
Charakterystyka:

Podeszwa i wkładka Body Geometry są ergonomicznie zaprojektowane i przetestowane naukowo, tak aby znacząco
zwiększać moc, wydajność oraz zmniejszać ryzyko kontuzji poprzez optymalizację ułożenia biodra, kolana i stopy.
Najsztywniejsza i najlżejsza podeszwa FACT Powerline™ maksymalizuje transfer mocy. Indeks sztywności: 15.0
Połączenie wartswy Dyneema® Mesh pomiędzy warstwami rozciągającego się w cztery strony materiału sprawia, że
buty idealnie dopasowują się do kształtu stopy.
Zastosowanie zgrzewów zamiast szwów, co pozwolił na idealne dopasowanie do kształtu stopy.
Niezależne poddane obróbce CNC aluminiowe pokrętła BOA® S3-Snap, umożliwiające regulację w trakcie jazdy,
umożliwiające regulację z dokładnością do milimetra, dożywotnia gwarancja BOA®.
Konstrukcja zapiętka PadLock™ stabilizuje piętę pomaga podczas przyspieszania.
Tytanowo aluminowa płytka umożliwia rotację pozycji bloków w zakresie 5mm.
Antypoślizgowy, wymienny bieżnik na pięcie z wewnętrznym prowadzeniem śrub dla bezpieczeństwa.
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia dużo miejsca na palce oraz odpowiednie przyleganie.
Mocowanie bloków na trzy śruby pasujące do większości pedałów szosowych.
Waga ok: 224g (1 but, rozmiar 42)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar:: 42 - jagodowe , 42,5 - jagodowe , 45 - czarne
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