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INLEIDING
Het creëren van aero-racefietsen is een kwestie van het 
uitbalanceren van vele variabelen. Draai één variabele in 
een bepaalde richting en het resultaat is een compromis op 
één of meerdere andere variabelen. Om een exceptionele 
allround aero-racefiets te ontwikkelen, zijn aerodynamica en 
gewicht de twee belangrijkste variabelen. Er zijn echter diverse 
andere factoren zoals comfort, zithouding, rijkarakteristieken, 
framestijfheid, een fraai uiterlijk en integratie. Het doel van de 
nieuwe Madone is om de beste allround racefiets te zijn en een 
verfijning ten opzichte van de huidige Madone.

De white paper over de huidige Madone beschreef tot in 
detail de Computational Fluid Dynamics (CFD) en de diverse 
iteratieve ontwerpstappen die Trek bij de ontwikkeling toepaste 
met het oog op de Ride Tuned-prestaties van de fiets. Voor 
de nieuwe Madone heeft Trek dezelfde methodologieën en 
technieken toegepast. Dit nieuwe white paper focust vooral op 

de aerodynamische prestaties en de verschillende gewichten 
van de fietscomponenten in vergelijking tot de huidige 
Madone. Daarnaast zullen gedetailleerde verbeteringen die 
de rijervaring verbeteren zoals comfort, zitpositie, integratie 
en diverse verfijningen ten opzichte van de huidige Madone 
worden besproken. 

De focus en de aandacht voor details die Trek tentoonspreidt 
bij de volledig nieuwe Madone, is ongeëvenaard. De 
gloednieuwe Madone is ontwikkeld voor allround prestaties, 
heeft een onovertroffen geïntegreerde designtaal/esthetiek en 
zal rijders inspireren om te gaan fietsen.
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Trek richt zich op diverse meetwaarden bij de CFD-analyses 
om kansen te identificeren voor het verminderen van de 
luchtweerstand om zodoende de aerodynamische prestaties 
te verbeteren of te behouden. De prioriteit lag bij het verlagen 
van de luchtweerstandswaarden, maar ook de volgende 
zaken werden onderzocht om de ontwerpers te attenderen 
op andere mogelijke aspecten om te verbeteren: oppervlakte 
stroomscheiding, laag-energetische wervelingen langs het 
frameoppervlak, de hoeveelheid zogturbulentie, plaatselijke 
en geaccumuleerde krachten op het wiel, de vork en de 
componenten (afbeelding 1). Dit zijn ook manieren waarop 
Trek CFD gebruikt om aerodynamische componenten te 
onderzoeken en te ontwikkelen. Door rekening te houden 
met al deze meetgegevens en door het nauwkeurig kalibreren 
van de CFD-modellen op basis van testresultaten uit de 
windtunnel, is gebleken dat de nauwkeurigheid van de CFD-
analyses minder dan 3% afwijkt van experimentele resultaten.1

AERODYNAMICA

Afbeelding 1: CFD-simulatie (plaatselijke en geaccumuleerde kracht 
versus axiale positie), waarbij het iteratieve ontwerpproces van de 
eerste tot de laatste revisie wordt getoond (geel - nieuwe Madone 
eerste herhaling, blauw – huidige Madone, rood - nieuwe Madone 
laatste herhaling).
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Het doel van Trek voor de nieuwe Madone was om de 
aerodynamische weerstand van de huidige Madone te 
handhaven (minder dan 30 gram verschil) bij een gemiddelde 
aanstroomhoek van -12.5° tot 12.5°. Trek beschouwt dit 
bereik als de meest gebruikelijke giering/slingerbeweging 
die een rijder in de praktijk ervaart en zoals ook is gebleken 
uit praktijkstudies.2 Door het toevoegen van schijfremmen 
in de modelcollectie, nieuwe vereisten voor de zitpositie, 
nieuwe comforttechnologieën, verbeterde esthetiek van 
componenten en het creëren van één van lichtste aero-
fietsen op de markt, stond Trek nog steeds voor de uitdaging 
om de aerodynamische prestaties op het oude niveau te 
handhaven. De stapsgewijze ontwerpverbeteringen die 
Trek heeft doorgevoerd zijn samengevat in afbeelding 1. De 
eerste ontwerpen waren trager dan de huidige Madone, en 
tegen de tijd dat Trek in het stadium was van de bouw van 

productiegereedschappen, lieten de voorspellingen zien dat 
de prestaties gelijk lagen met die van de huidige Madone. 

Afbeelding 2 toont de experimentele resultaten die 
verzameld zijn in de San Diego Low Speed Wind Tunnel. De 
meetwaarden van de uiteindelijke nieuwe Madone laten een 
gemiddelde weerstandswaarde zien van 3216 gram bij een 
aanstroomhoek van -12.5° tot 12.5°. Ter vergelijking: de huidige 
Madone heeft een waarde van 3202 gram. Het verschil van 
14 gram ligt binnen de marge van het projectdoel van Trek en 
binnen de experimentele foutmarge van de windtunnel.

Afbeelding 2. Windtunnelresultaten (SD LSWT, april 2018) Run 101, nieuwe Madone (blauw) versus Run 107 huidige Madone 
(groen), bikes voorzien van meebewegende mannequin + 2 bidons.

2 Trek 2014 Speed Concept White Paper, Sectie 3.2, “Meten van aerodynamica in de realiteit”
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Nieuwe Madone

-12,5 tot 12,5 graden GEMIDDELDE 
AANSTROOMHOEK
- Nieuwe Madone (3216 g)
- Huidige Madone (3202 g)

SDWT Test 1809 -- Raceframe-data met mannequin
(Weerstand omgezet naar fietsassen, meetwaarden van 
steunbalken verwijderd, genormaliseerd naar 30 mph/48 

km/u)

Huidige Madone
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GEWICHT
Het fietsgewicht is een tastbare eenheid waar atleten en 
consumenten grote waarde aan hechten. Het maken van een 
van de beste allround aero racefietsen vereist een delicate 
balans tussen aerodynamica, framestijfheid en als verlengstuk 
van die twee, het gewicht van de fiets. 

Aerodynamische vleugelprofielen zijn over het algemeen 
een slechte keuze als het gaat om framestijfheid en gewicht. 
Wanneer ze goed worden toegepast op een fietsframe om 
aerodynamische voordelen te behalen, zijn de dimensies bij 
een dwarsdoorsnede van het profiel niet bevorderlijk voor de 
stijfheid en het gewicht. Dat is het gevolg van de eisen waar 
een fietsframe op het gebied van belasting aan moet voldoen. 
De trapbelasting is van nature zijdelings en juist in die richting 
is de buigingsbelasting van het dwarsprofiel van een aero 
fietsframe het zwakst om voldoende tegenwicht te bieden aan 
die belasting. In het algemeen krijgt een fietsframe een hogere 
stijfheid en een lager gewicht door bredere symmetrische 
buisvormen. Aan de andere kant heeft een fietsframe betere 
aerodynamische eigenschappen met smallere buizen. Een 
allround aero racefiets moet dus een zorgvuldige balans 
vormen tussen deze twee tegengestelde karakteristieken. 
Zoekt men naar aerodynamica en een snellere fiets, dan 
is de uitkomst over het algemeen een zwaarder frame om 
voldoende stijfheid en een prettig rijdende fiets te krijgen. 
Zoekt men naar een lichtere fiets, dan resulteert dat in een 
trager frame als gevolg van de bredere buisvormen die de 
aerodynamische weerstand van de fiets verhogen en de fiets 
trager maken.

Het doel van Trek met de nieuwe Madone was om de 
aerodynamische prestaties van de huidige Madone te 
evenaren en het fietsgewicht van de velgrem-versie te 
verminderen of gelijk te houden, terwijl er wel diverse nieuwe 
kenmerken moesten worden toegevoegd. De Adjustable 
Compliance technologie, een rebound-demper, een gedeelde 
stuur/stuurpen en een nieuw uiterlijk zijn enkele van de 
nieuwe kenmerken die ervoor zorgen dat dit de beste allround 
racefiets is. De schijfrem-versie had een doelgewicht van 7,5 
kg inclusief alle bovengenoemde kenmerken.

Afbeelding 3: FEA-simulatie (vormveranderingsdichtheid). Een van de 
vele herhalingen waarbij gebieden met hoge belasting zichtbaar zijn. 
Hiermee kunnen ingenieurs de efficiëntie van de constructie verbeteren.
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Om deze uitdaging te overwinnen, heeft Trek veel moeite 
gedaan om de garanderen dat het nieuwe Madone-frame op 
zijn minst gelijk of lichter zou worden dan de huidige Madone. 
Ontelbare Finite Element-modellen werden geanalyseerd 
om de verschillende gebieden van het frame te verfijnen en 
om zoveel mogelijk gewicht te besparen en tegelijkertijd te 
blijven voldoen aan de aerodynamische vereisten. Pas toen 
de Trek-ingenieurs tevreden waren met de simulaties en 
voorspellingen, werd het tijd om te zien wat er mogelijk was uit 
het oogpunt van productie van alle carbon componenten op 
de fiets. 

Trek werkte nauw samen met de toeleveranciers om elk 
detail van de carbon laminaten voor de componenten van de 
nieuwe Madone zorgvuldig te controleren om het gewenste 
fietsgewicht te behalen. Het resultaat was een fiets die 
voorzien is van extra kenmerken die voordeel bieden aan 
de rijder, en die even licht en snel is als de huidige Madone. 
De velgem-versie van de fiets weegt evenveel als de huidige 
Madone (7,1 kg) en de gloednieuwe schijfrem-fiets weegt 
rond de 7,5 kg, afhankelijk van het lakwerk. De volgende 
drie tabellen laten een complete uitsplitsing zien van het 
fietsgewicht van drie verschillende uitvoeringen: Shimano Di2 
Disc, Sram eTap HRD en Shimano Di2 Velgrem-versie.

Afbeelding 4. FEA-simulatie (verticale doorbuiging), een van vele her-
halingen die laat zien hoe het seatmast-element zich gedraagt onder 
verticale belasting op het zadel.
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ONDERDEEL SPECIFICATIE

Voorwiel Wiel met velglint Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 740,2

Wiel snelspanner DT RWS [12 x 124] 51,0

Remschijf + sluitring SM-RT900-S [160 mm] 126,6

Buitenband Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Binnenband Bontrager Lichtgewicht [80 mm ventiel] 65,0

Achterwiel Wiel met velglint Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 858,6

Wiel snelspanner DT RWS [12 x 124] 59,6

Remschijf + sluitring SM-RT900-S [160 mm] 126,6

Buitenband Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Binnenband Bontrager Lichtgewicht [80 mm ventiel] 65,0

Cassette met borgring CS-R9100 [11-28T] 193,0

BB Crankstel FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621,0

Bottom Bracket NSK met afdichtingen & asdop 52,7

Cockpit/stuurinrichting Bovenste balhoofdlager 513538 [MR031S] 24,5

Onderste balhoofdlager 540243 [MR006] 22,5

Balhoofd-spacers [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11,7

Balhoofd-spacers [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4,4

Topkap/bout & compressieplug 566031 39,8

Compressiering 563834 7,6

Topkap lager 561910 [SRP] 23,8

Stuurpen 110 mm x -7 graden - alle bevestigingsmateriaal + faceplate 207,0

Stuur 42 cm VR-CF 276,0

Isolatietape 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Stuurlint + stuurpluggen Bontrager Gel-kurk [534772 -Black] 62,0

Stuurbuis-stop + bout 565905 / 318529 1,4

Schakelhendel (links) ST-R9170 158,0

Schakelhendel (rechts) ST-R9170 158,0

Voorvork (ingekort = 196 mm) 421,0

Zadel/zadelpen Zadel Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Zadelpen + wig-onderdelen Short x 25 [alle bevestigingsmateriaal] 234,8

Zadelpen rubber tail 557630 8,0

Rem Voorrem + resin remblokken + kabelbocht BR-9170-F 162,1

Achterrem + resin remblokken + kabelbocht BR-9170-R 165,5

Achterrem 160 mm adapter 11,8

Doorvoerrubber achterrembehuizing 330578 1,8

Aandrijving Voorderailleur FD - R9150 104,0

Voorderailleur bout + carbon sluitring 531901 + 543903 5,8

Achterderailleur RD - R9150 198,0

Oplaadpoort Shimano Di2 EW-RS910 10,4

Interne accu Shimano Di2 50,0

Bedrading JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50,0

Ketting CN-HG901-11 247,0

Chain Keeper met sluitring & bout 566021 + 321693 & 521137 16,5

DT Junction poort 561882 + 510973 & 2 kabelbinders 44,1

Voorderailleur doorvoerrubber bedrading 440697 0,5

Achterderailleur doorvoerrubber bedrading 317292 0,5

Frame Frame 1478U0519 - SRP 870,0

Seatmast 564480 -SRP 151,0

Achterderailleurhanger met bouten 524884 + 524188 11,7

DuoTrap afdekkapje 521455 3,0

Demper 564027 - Slede, behuizing, stootblok, 2 bevestigingsbouten, 
voorspanningsbout

17,4

Klembout + stootblok 564444 + 568099 4,7

Schuifregelaar 564294 3,9

IsoSpeed bevestigingsmateriaal 569265 - Bout, moer, onderlegring, golfring, 2 bussen, binnenbus 26,0

IsoSpeed kap [extern] 565903 - SRP 7,6

IsoSpeed afdekkap [intern] 565904 8,0

Totaal Totalen 7,405kg

Tabel 1: Fietsgewicht nieuwe Madone, Shimano schijfrem Dura-Ace Di2 specificatie.
(Disclaimer: ongelakte fiets, stuurpen in de laagste stand, spacers niet meegenomen in het totaal)
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Tabel 2: Fietsgewicht nieuwe Madone, SRAM Red eTap HRD specificatie.
(Disclaimer: ongelakte fiets, stuurpen in de laagste stand, spacers niet meegenomen in het totaal)

ONDERDEEL SPECIFICATIE

Voorwiel Wiel met velglint Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 740,2

Wiel snelspanner DT RWS [12 x 124] 51,0

Remschijf + sluitring Centerline Centerlock [160 mm] 124,6

Buitenband Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Binnenband Bontrager lichtgewicht [80 mm ventiel] 65,0

Achterwiel Wiel met velglint Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 858,6

Wiel snelspanner DT RWS [12 x 124] 59,6

Remschijf + sluitring Centerline Centerlock [160 mm] 124,6

Buitenband Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Binnenband Bontrager Lichtgewicht [80 mm ventiel] 65,0

Cassette met borgring XG-1190 [11-28T] 169,0

BB Crankstel Red [GXP 170 mm 53-39T] 609,0

Trapas NSK met afdichtingen & asdop 52,7

Cockpit/Stuurinrichting Bovenste balhoofdlager 513538 [MR031S] 24,5

Onderste balhoofdlager 540243 [MR006] 22,5

Balhoofd-spacers [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11,7

Balhoofd-spacers [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4,4

Topkap/bout & compressieplug 566031 39,8

Compressiering 563834 7,6

Topkap lager 561910 [SRP] 23,8

Stuurpen 110 mm x -7 graden - alle bevestigingsmateriaal + faceplate 207,0

Stuur 42 cm VR-CF 276,0

Isolatietape 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Stuurlint + stuurpluggen Bontrager Gel-kurk [534772 -Black] 62,0

Stuurbuis-stop + bout 565905 / 318529 1,4

Schakelhendel (links) Zie rem 0,0

Schakelhendel (rechts) Zie rem 0,0

Voorvork Opmerking: stuurbuislengte (afgekort = 196 mm) 421,0

Zadel/zadelpen Zadel Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Zadelpen + wig-onderdelen Short x 25 [alle bevestigingsmateriaal] 234,8

Zadelpen rubber tail 557630 8,0

Rem Voor-shifter + voorrem + resin remblokken + kabelbocht SRAM Red eTap HRD 390,2

Voor-shifter + voorrem + resin remblokken + kabelbocht SRAM Red eTap HRD 380,1

Doorvoerrubber achterrembehuizing 330578 1,8

Aandrijving Voorderailleur  Voorderailleur + accu 164,0

Voorderailleur bout + carbon sluitring 531901 + 543903 5,8

Achterderailleur Achterderailleur + accu 236,0

Ketting Red 22 [114 schakels] 246,0

Chain Keeper met sluitring & bout 566021 + 321693 & 521137 16,5

Voorderailleur doorvoerrubber bedrading 440697 0,5

Achterderailleur doorvoerrubber bedrading 317292 0,5

Chain Keeper met sluitring & bout 566021 + 321693 & 521137 16,5

DT Junction poort 561882 + 510973 & 2 kabelbinders 44,1

Voorderailleur doorvoerrubber bedrading 440697 0,5

Achterderailleur doorvoerrubber bedrading 317292 0,5

Frame Frame 1478U0519 - SRP 870,0

Seatmast 564480 -SRP 151,0

Achterderailleurhanger met bouten 524884 + 524188 11,7

DuoTrap afdekkapje 521455 3,0

Demper 564027 - Slede, behuizing, stootblok, 2 bevestigingsbouten, voor-
spanningsbout

17,4

Klembout + stootblok 564444 + 568099 4,7

Schuifregelaar 564294 3,9

IsoSpeed bevestigingsmateriaal 569265 - Bout, moer, onderlegring, golfring, 2 bussen, binnenbus 26,0

IsoSpeed kap [extern] 565903 - SRP 7,6

IsoSpeed afdekkap [intern] 565904 8,0

Totalen 7,423kg



Madone SLR Whitepaper10

 ONDERDEEL SPECIFICATIE  

Voorwiel Wiel met velglint Bontrager Aeolus 6 Clincher 712,1

Wiel snelspanner Race Lite (Interne nok 100 mm) 55,0

Buitenband Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Binnenband Bontrager Lichtgewicht [80 mm ventiel] 65,0

Achterwiel Wiel met velglint Bontrager Aeolus 6 Clincher 861,7

Wiel snelspanner Race Lite Road (Interne nok 130 mm) 60,0

Buitenband Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Binnenband Bontrager Lichtgewicht [80 mm ventiel] 65,0

Cassette met borgring CS-R9100 [11-28T] 193,0

BB Crankstel FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621,0

Trapas NSK met afdichtingen & asdop 52,7

Cockpit/stuurinrichting Bovenste balhoofdlager 513538 [MR031S] 24,5

Onderste balhoofdlager 540243 [MR006] 22,5

Balhoofd-spacers [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11,7

Balhoofd-spacers [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4,4

Topkap/bout & compressieplug 566031 39,8

Compressiering 563834 7,6

Topkap lager 561910 [SRP] 23,8

Stuurpen 110 mm x -7 graden - alle bevestigingsmateriaal + faceplate 207,0

Stuur 42 cm VR-CF 276,0

Isolatietape 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Stuurlint + stuurpluggen Bontrager Gel-kurk [534772 -Black] 62,0

Stuurbuis-stop + bout 565905 / 318529 1,4

Schakelhendel (links) ST-R9150 113,0

Schakelhendel (rechts) ST-R9150 113,0

Voorvork Opmerking: stuurbuislengte (afgekort = 196 mm) 378,0

Zadel/zadelpen Zadel Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Zadelpen + wig-onderdelen Short x 25 [alle bevestigingsmateriaal] 234,8

Zadelpen rubber tail 557630 8,0

Rem Voorrem met wig 559499 119,8

Remcover voorrem 562717 - SRP 27,6

Remsteun voorrem 562098 4,6

Buitenkabel + binnenkabel Shimano BC-9000 32,0

Achterrem met wig en cover 559758 154,3

Remsteun achterrem met eindkapje 516820 4,5

Buiten- en binnenkabel + schuimbuis (5,7) Shimano BC-9000 72 g

Aandrijving Voorderailleur FD - R9150 104,0

Voorderailleur bout + carbon sluitring 531901 + 543903 5,8

Achterderailleur RD - R9150 198,0

Oplaadpoort Shimano Di2 EW-RS910 10,4

Interne accu Shimano Di2 50,0

Bedrading JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50,0

Ketting CN-HG901-11 247,0

Chain Keeper met sluitring & bout 566021 + 321693 & 521137 16,5

DT Junction poort 561882 + 510973 & 2 kabelbinders 44,1

Voorderailleur doorvoerrubber bedrading 440697 0.5

Achterderailleur doorvoerrubber bedrading 317292 0,5

Frame Frame 1477U0519 - SRP 885,0

Seatmast 564480 -SRP 151,0

Achterderailleurhanger met bouten 315464 + 318604 12,4

DuoTrap afdekkapje 521455 3,0

Demper 564020 - Slede, behuizing, stootblok, 2 bevestigingsbouten, voor-
spanningsbout

171

Klembout + stootblok 564444 + 568099 4,7

Schuifregelaar 564294 3,9

IsoSpeed bevestigingsmateriaal 569265 - Bout, moer, onderlegring, golfring, 2 bussen, binnenbus 26,0

IsoSpeed kap [extern] 565903 - SRP 7,6

IsoSpeed afdekkap [intern] 565904 8,0

 Totalen 7,087

Tabel 3: Fietsgewicht nieuwe Madone, Shimano velgrem Dura-Ace Di2 specificatie.
(Disclaimer: ongelakte fiets, stuurpen in de laagste stand, spacers niet meegenomen in het totaal)
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MADONE VERSTELBARE VERTICALE FLEXIBILITEIT

De nieuwe Madone bouwt voort op de techniek van 
verstelbare verticale flexibiliteit afkomstig van de bekroonde 
Trek Domane SLR. De Madone Adjustable Compliance 
Technology bestaat net als bij de Domane SLR uit twee frame-
elementen die met elkaar verbonden zijn, maar de techniek zit 
nu ingebouwd in de bovenbuis voor een groter aerodynamisch 
voordeel. Deze constructiemethode zorgt ook voor een meer 
uniforme flexibiliteit bij alle framematen. Ten slotte heeft Trek 
een constructie gemaakt aan de achterzijde van de zitbuis 
waarmee de rebound-dempingskarakteristiek van de fiets kan 
worden aangepast.

De twee frame-elementen zijn met elkaar verbonden door 
de IsoSpeed Decoupler (zie afbeelding 5) en zijn aan de 
voorzijde met een bout aan elkaar gezet. Tussen de twee 
frame-elementen is een open ruimte gecreëerd met een 
schuifregelaar die over de volledige lengte van de opening 
kan worden verschoven. Het seatmast-element gebruikt de 
IsoSpeed Decoupler om de achterwaartse doorbuiging van 
het bovenste aero-deel van de seatmast om te zetten in een 
opwaartse beweging van het onderste deel van het seatmast-
element. De open ruimte biedt de onderste seatmast de 
mogelijkheid om naar boven te vervormen terwijl de bovenbuis 
van het hoofdrame losgekoppeld is van de onderste seatmast. 
De schuifregelaar staat in verbinding met zowel het onderste 
seatmast-element als de bovenbuis van het hoofdframe en 
is bedoeld om de opwaartste flexibiliteit van de onderste 
seatmast te beperken, al naar gelang de voorkeuren van de 
rijder. Als de schuifregelaar aan de voorzijde van het frame 
staat, zal de rijder meer verticale doorbuiging voelen omdat er 
een grotere ruimte is en daardoor de onderste seatmast meer 
kan bewegen. Als de schuifregeleaar meer naar achteren staat 
richting de IsoSpeed Decoupler, zal de rijder minder flexibiliteit 
voelen omdat de schuifregelaar de beschikbare ruimte 
beperkt. 

Subjectieve testritten, testritten met meetinstrumenten 
alsmede laboratoriumtesten behoorden tot de standaard 
testprocedures van Trek om te weten te komen of deze nieuwe 
Adjustabe Compliance Technology werkte zoals hij bedoeld 
was, en dat de rijder in staat zou zijn om de flexibiliteit vanaf 
het zadel te verstellen. 

ADJUSTABLE TOP TUBE ISOSPEED

Afbeelding 5. CAD-model van de nieuwe Madone Adjustable Compli-
ance Technology. Boven – zijaanzicht van het centrale gedeelte van het 
frame. 

Onder - onderzijde van de bovenbuis en IsoSpeed-gebied.
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Afbeelding 6: Verticale stijfheid achterframe

In het testlaboratorium toonden onderzoeken naar de verticale 
stijfheid aan dat voor een 56 cm frame de doorbuiging 
uiteenloopt van ongeveer 119 N/mm tot 175 N/mm over het 
instelgebied van de schuifregelaar. De resultaten zijn te zien 
in afbeelding 6. De huidige Madone had een stijfheid van 
ongeveer 144 N/mm. Dit betekent dat de nieuwe Madone 
in vergelijking tot zijn voorganger een stijfheid heeft die 
uiteenloopt van +17% meer tot -22% minder. 

Het verplaatsen van de schuifregelaar van de voorste naar de 
middelste posities heeft meer effect op de verandering van 
verticale flexibiliteit dan het verplaatsen van de schuifregelaar 
van de middelste naar de achterste positie.

POSITIE SCHUIFREGELAAR (INDIEN VAN TOEPASSING)
1 = GEHEEL NAAR VOREN, 3 = MIDDEN, 5 = GEHEEL NAAR ACHTEREN

VERTICALE STIJFHEID ACHTERFRAME
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Een ander voordeel van deze technologie is de mogelijkheid 
om de verticale doorbuiging beter af te stemmen op de 
verschillende framematen. Dit komt door het uitwisselbare 
seatmast-element dat min of meer even groot is voor alle 
framematen. Op standaard racefietsen is de verticale 
doorbuiging op kleinere freamematen kleiner en worden 
de frames minder stijf bij een toenemende framemaat. Dit 
fenomeen is het gevolg van de universele theorie over het 
buigen van materialen. Langere framebuizen hebben over 
het algemeen een grotere doorbuiging en kortere buizen zijn 
juist stijver. Denk aan een dunne, lange metalen buis die je in 
je handen hebt. Het is veel makkelijker om deze doormidden 
te buigen dan een kortere buis omdat het bij de kortere 
buis veel lastiger is om enige doorbuiging te krijgen. Omdat 
de seatmast-elementen dezelfde lengte hebben op alle 
framematen, is er bij deze nieuwe technologie sprake van een 
meer consistente verticale flexibiliteit bij alle framematen. 

Afbeelding 7 toont de min/max verticale flexibiliteitswaarden 
van alle framematen. Er is een kleine neerwaartse trend te 
zien in verticale flexibiliteit bij de grotere framematen. Dat is 
het gevolg van een toenemende lengte van de bovenbuis 
bij grotere framematen. Op een traditionele fiets kunnen 
verschillen van 30-40% worden gemeten tussen de grootste 
en kleinste maten. Op de nieuwe Madone zit er tussen de 3 en 
6% verschil tussen de uiterste framematen. In een vergelijking 
tussen de huidige en nieuwe Madone heeft een 50 cm frame 
van de nieuwe Madone 27% meer verticale doorbuiging.

Afbeelding 7: Verticale stijfheid van het achterframe (maximum en 
minimum), alle framematen.
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Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Trek IsoSpeed-
technologie, heeft Trek een demper aan het systeem 
toegevoegd om de rebound van de seatmast beter te 
controleren. Bij het uitoefenen van een grote kracht (impact) 
op de vorige IsoSpeed frames, merkten rijders het voordeel 
van de technologie door een grote uitslag van de seatmast 
die dan zorgde voor een comfortabel gevoel. Deze beweging 
werd grotendeels geïsoleerd van het hoofdframe - dat normaal 
gesproken bij een vergelijkbare impact bij traditionele frames 
voor een beperking van de flexibiliteit zorgt. Echter, tijdens 
de rebound-fase van deze beweging (waarbij de seatmast 
terugkeert naar zijn uitgangspositie), was de terugkeersnelheid 
voor de rijder niet te controleren en kon het voorkomen dat je 
het gevoel kreeg los te komen van het zadel. 

Dit gevoel kan zowel oncomfortabel als vervelend aanvoelen 
omdat je de neiging hebt om je positie op het zadel aan te 
passen waardoor de rijder op lange termijn vermoeid raakt. 
Hoe heftig deze rebound is, is afhankelijk van de grootte van 
de impactkracht. Door het plaatsen van een demper in het 
IsoSpeed-systeem kan Trek de rebound die rijders voelen nu 
controleren en verminderen.

De demper bestaat uit drie elementen: een elastomeer-
demper (rood), de behuizing van de demper (groen) en 
de frame-slede (oranje). Deze onderdelen zitten aan het 
carbon hoofdframe bevestigd aan de achterzijde van de 
zitbuis en maken contact met een verhoogd element op de 
seatmast zoals te zien is in bovenstaande afbeelding 8. Het 
hoofdframe is hier transparant gemaakt om het element 
beter te visualiseren. In de afbeelding waarbij het frame 
zich in de uitgangspositie bevindt, staat de demper onder 
een voorspanning die regelbaar is met een stelschroef 
in de seatmast. Met deze stelschroef kan de rijder de 
voorspanning van de demper halen zodat hij indien gewenst 
de schuifregelaar kan aanpassen. Zodra de gewenste positie 
is gekozen, is de laatste stap om de voorspanning weer op 
de demper te zetten door deze vast te draaien op de demper-
slede. 

Dit is overigens een aan/uit-instelling zonder mogelijkheid voor 
microverstelling.

Als het seatmast-element onder voorspanning staat en er 
wordt kracht uitgeoefend op het zadel, dan zal het element 
een tegengestelde bewegen maken, gezien vanuit het 
perspectief van afbeelding 8 (of gezien vanuit de aangedreven 
kant van de fiets). Deze beweging zorgt ervoor dat de 
demper licht wordt ontspannen en zich klaar maakt voor 
de rebound. Als de seatmast terug begint te draaien naar 
zijn uitgangspositie zal de demper opnieuw onder spanning 
worden gezet waarbij de beweging wordt afgeremd en de 
rebound-energie wordt geabsorbeerd.

DEMPER

Afbeelding 8: CAD-model van Madone demper. Links: aanzicht vanaf de aangedreven kant waarbij het hoofdframe 
doorzichtig is getekend. Rechts: zijaanzicht van het frame.
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Trek gaat verder dan statische laboratoriumtesten om het 
gedrag van de fiets in een dynamische omgeving beter te 
begrijpen. Wat zich voordoet in een statische lab-test is niet 
altijd een afspiegeling van wat een rijder kan ervaren tijdens 
verschillende omstandigheden op de weg. Om dit proces 
te begrijpen en om zoveel mogelijk omgevingsfactoren uit 
te sluiten, heeft Trek instrumentatie-testen uitgevoerd op 
een nieuwe gebouwde proefopstelling met als doel om de 
Adjustable Compliance- en demper-technologie verder te 
valideren. Deze proefopstelling gaf Trek de mogelijkheid 
om verschillende soorten wegdek na te bootsen. Het rijden 
door een gat in de weg of over een flinke hobbel, het rijden 
op halfverharding of gravel en kasseien, zijn enkele van de 
verschillende omstandigheden die Trek nu kan nabootsen in 
een gecontroleerde omgeving. Bekijk de afbeeldingen A1 tot 
en met A4 in de appendix om de test-setup te bekijken. Drie-
assige versnellingsmeters en lineaire verplaatsingssensoren 
werden op strategische plaatsen aangebracht om de 
verschillen tussen de huidige en de nieuwe Madone te meten. 
Deze sensoren meten de doorbuiging tussen de achteras en 
het zadel, hetgeen in feite een meting is van de veerweg aan 
het achterwiel van de fiets.

Trek is begonnen met het verzamelen van data om het effect 
van de nieuwe Adjustable Compliance/dempingstechnologie 
op de rijder aan te tonen en wat dat betekent voor het 
comfortgevoel. Er werd een testplan ontwikkeld waarbij drie 
testrijders en vijf verschillende soorten wegdek werden getest 

op de proefopstelling waarbij de rijders 37 individuele testruns 
maakten, afhankelijk van het doel van de run.

Variabelen zoals de draaisnelheid van de proefopstelling en de 
plaatsing van de schuifregelaar op de IsoSpeed waren enkele 
van de andere variabelen die werden meegenomen in het 
testplan. 

In de onderstaande afbeelding 9 wordt de gemiddelde piek-
tot-piek doorbuiging tussen achteras en zadel getoond. Zie dit 
als de mate waarin het zadel doorbuigt richting de achteras. 
We zien dat de testruns voor de enkele hobbel en het afrijden 
van de stoep het best overeenkomen met de statische 
testresultaten die hiervoor werden getoond in afbeelding 6. 
Afbeelding 9 laat zien dat de dynamische flexibiliteit van de 
huidige Madone ligt binnen het dynamische verstelbereik 
van de flexibiliteit op de nieuwe Madone. Bij een iets nadere 
beschouwing zien we ook dat er over het algemeen een 
consistente verandering in compressie is als de schuifregelaar 
wordt aangepast waarbij positie 1 staat voor de meest 
flexibele stand en positie 3 de minste doorbuiging geeft. Ten 
slotte is duidelijk dat de effectiviteit van de schuifregelaar 
meer zichtbaar wordt bij een toenemende grootte van de 
oneffenheid. Dat is zeer belangrijk want het betekent dat het 
systeem de rijder meer dynamische doorbuiging geeft als dat 
het meest nodig is. 

TESTEN OP EEN PROEFOPSTELLING

Afbeelding 9: Piek-tot-piek doorbuigingen. Nieuwe Madone vs huidige Madone (Schuifregelaar 1 = meest flexibele stand, 
schuifregelaar 2 = middengebied, schuifregelaar 3 = minst flexibele stand).
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Onderstaande afbeelding 10 laat de pulscurves zien van 
de nieuwe Madone bij de verschillende instellingen van de 
schuifregelaar tijdens de runs met een enkelvoudige hobbel. 
De curves worden gegenereerd door het gemiddelde te 
nemen van vele enkelvoudige impacts tijdens een testrun 
en deze over elkaar te leggen door de doorbuiging net voor 
de impact te normaliseren. Opnieuw zien we de trend die 
ook zichtbaar was in afbeelding 9, maar nu op een manier 
waarbij we een beter visueel beeld krijgen van het effect van 
de positie van de schuifregelaar op de nieuwe Madone. Het 

belangrijkste doel van afbeelding 10 is om te laten zien wat 
de dempercomponenten de rijder bieden. Het doel van deze 
componenten was om de beweging te reduceren die de rijder 
voelt na een impact en om gecontroleerde flexibiliteit in het 
systeem te integreren. Als we inzoomen op het gebied direct 
na de impact (afbeelding 11), dan zien we een verschil tussen 
de diverse posities van de schuifregelaar en een verschil met 
of zonder demper. Deze afbeelding laat zien dat de demper 
de hoeveelheid rebound-uitslag na de impact met 13% 
vermindert. 

Afbeelding 10: Pulscurves voor enkelvoudige hobbel 25 mm voor nieuwe Madone (Schuifregelaar posities 1-3, demper aan/
uit). (schuifregelaar 1 = meeste flexibele stand, schuifregelaar 2 = middengebied,  schuifregelaar 3 = minst flexibele stand).

Afbeelding 11: Ingezoomd op deel van afbeelding 10 op 
het punt van de rebound na de impact (schuifregelaar 1 = 
meeste flexibele stand, schuifregelaar 2 = middengebied,  
schuifregelaar 3 = minst flexibele stand).
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Deze vermindering kan ook worden gekwantificeerd door de heupbeweging van de rijder te volgen. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd in het laboratorium van Trek met behulp van een high-speed camera (afbeelding 12). Bij het analyseren van het 
verschil in verticale beweging (afbeelding 13) tussen de nieuwe Madone (schuifregelaar positie 1, demper aan) en de huidige 
Madone, komt naar voren dat deze effecten zorgen voor een significante vermindering van de trillingen waaraan het lichaam van 
de rijder blootstaat. En dat is exact het doel van elke vorm van vering.

Afbeelding 12: Waarneming van de heupbeweging met een 
high-speed camera

Afbeelding 13: Nieuwe Madone versus huidige Madone, volgen van heupbeweging tijdens 
enkelvoudige 25 mm hobbel.
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Ten slotte heeft Trek onderzocht hoe de nieuwe Madone zich 
gedraagt ten opzichte van de huidige Madone  als het gaat om 
de dempingsratio. Een dempingsverhouding is een normale 
dimensieloze meetwaarde om te beschrijven wat het verval 
is bij oscillerende systemen na een impact. Om het anders te 
zeggen: hoe snel vervalt een oscillatie van de ene piek naar 
de volgende. Neem bijvoorbeeld een basketbal. Laat de bal 
vanaf een bepaalde hoogte vallen en laat hem stuiteren totdat 
hij stil ligt. Elke keer dat de bal opstuitert, is dat minder hoog 
dan de keer ervoor. In de context van een fiets die over een 
grote hobbel rijdt, willen we graag dat de opeenvolgende 
bewegingen van het zadel en de rijder zo snel mogelijk tot het 
nulpunt afneemt nadat de impact van de hobbel is geweest. 
Dat effect zorgt voor een meer gecontroleerd comfort en 
vermindert de vermoeidheid op de lange termijn. Een kleinere 
dempingsratio betekent een tragere vervaltijd en aan de 
andere kant zorgt een hogere dempingsratio voor een snellere 
vervaltijd.

Afbeelding 14 hieronder toont de dempingsratio van de 
nieuwe Madone in diverse posities van de schuifregelaar, 
versus de huidige Madone. Deze ratio’s werden berekend met 
behulp van de methode voor logaritmische afname en wordt 
kort beschreven in de appendix. Afbeelding 14 laat zien de 
de nieuwe Madone ergens tussen de 44 en 61% toename in 
dempingsratio biedt in vergelijking met de huidige Madone.

Afbeelding 14: Dempingsratio’s van de nieuwe Madone bij verschillende posities van de schuifregelaar versus de 
huidige Madone (schuifregelaar 1 = meeste flexibele stand, schuifregelaar 2 = middengebied,  schuifregelaar 3 = 
minst flexibele stand).

--- De appendix illustreert ook de positieve effecten van de nieuwe Madone ten opzichte van de huidige Madone 
op een wasbord-ondergrond.

DEMPINGSRATIO

HUIDIGE MADONE

NIEUWE MADONE SCHUIFREGELAAR 1

NIEUWE MADONE SCHUIFREGELAAR 2

NIEUWE MADONE SCHUIFREGELAAR 3
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GEOMETRIE

Voorheen bood Trek de Madone-fietsen aan met een H1 en 
H1-geometrie van de frames, een passende geïntegreerde 
stuur/stuurpen-combinatie en voegde daar de bijpassende 
balhoofdspacers aan toe om de cockpit van de rijder te 
complementeren. Als gevolg van de hoge mate van integratie 
van de vorige generatie Madone stuur/stuurpen-combinatie, 
was het aantal beschikbare maten enigszins beperkt. Het 
vergde een hoge investering om over te stappen naar een 
nieuwe stuur/stuurpen-combinatie in vergelijking met wat 
klanten kunnen kiezen bij andere Trek racefietsen zoals 
de Émonda en de Domane. Trek zag dit als een kans voor 
verbetering en breidde het aantal geometrieën uit terwijl 
dezelfde geïntegreerde aard van de Madone-cockpit 
behouden bleef.
`
Trek introduceert nu de H1.5 geometrie op de frames, biedt 
meer stuurpen-mogelijkheden en een extra stuurmaat aan. 
Bovendien kan het stuur +/- 5 graden worden gekanteld. Met 
deze nieuwe opties voor verbetering van de zitpositie, heeft 
Trek een zeer breed aanbod van geometrieën voor dames-en 
herenfietsen met een geïntegreerde cockpit. 

In plaats van het produceren van de Madone in de H1- en 
H2-geometrie in zowel schijfrem- als velgremuitvoeringen 
(28 unieke frames), heeft Trek zich gericht op wat het meest 

geschikt zou zijn voor consumenten door het aanbieden van 
één geometrie (H1.5) voor elk van de beide remtypes. Hierdoor 
kon het genoemde aantal frames worden gehalveerd. Frame-
stack, reach en balhoofdbuislengte zijn drie belangrijke 
aspecten die zijn veranderd. Bij de nieuwe geometrie zijn 
geen andere aspecten van de framegeometrie veranderd 
ten opzichte van de vorige generatie Madone zodat de 
exceptionele rijkwaliteiten waar de Madone bekend om staat, 
behouden zijn gebleven. Met zowel de nieuwe schijfrem-
versies als de velgrem-fiets in productie, konden de Trek-
ingenieurs meer analytische aandacht schenken aan de 
aerodynamische weerstand en het gewicht van een beperkter 
aantal frame-opties. Het aantal beschikbare framematen 
loopt nog steeds uiteen van 50 tot 62 cm voor elk type rem. 
De geometrietabel van de nieuwe Madone staat hieronder in 
afbeelding 15 afgebeeld. Het meest in het oog springende 
kenmerk van de nieuwe geometrie is een grotere flexibiliteit bij 
het veranderen van de zitpositie door de nieuwe beschikbare 
opties voor de stuurpen, het stuur en hoekverstelling van het 
stuur.

Afbeelding 15: Nieuwe Madone H1.5-framegeometietabel
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Het stuur en de stuurpen van de nieuwe Madone zijn op een 
meer traditionele wijze opgesplitst, maar het is nog steeds een 
gepatenteerd systeem. Afbeelding 16 toont hoe de onderdelen 
zijn opgedeeld. Deze nieuwe setup biedt 40 mogelijke 
configuraties ten opzichte van de 26 mogelijkheden bij de H1/
H2-frames. Rijders krijgen bovendien het voordeel dat het 
stuur +5 of -5 graden kan worden gekanteld voor verdere een 
verfijning van de zitpositie. 

Tabel 4 toont de opties voor stuur en stuurpen die beschikbaar 
waren voor de huidige Madone en wat wordt aangeboden 
op de nieuwe Madone. De -7 graden stuurpen biedt een 
standaard industrie-setup en de -14 graden stuurpennen zijn 
bedoeld voor huidige Madone H1-rijders om hun zitpositie 
exact gelijk te krijgen of om nieuwe consumenten meer 
flexibiliteit te bieden. De stuurpennen worden aangeboden in 
lengtes tussen de 90 en 130 mm en in zowel -7 als -14 graden 
hoeken. Het stuur is nu beschikbaar in één extra breedtemaat 
en wordt aangeboden als Variable Radius Compact Flare (VR-
CF)-uitvoering in breedtes tussen de 38 en 44 cm. Met deze 
extra mogelijkheden is het veel eenvoudiger en betaalbaarder 
geworden om de zitpositie aan te passen.

Afbeelding 16: CAD-model van de nieuwe stuur/
stuurpen voor de Madone

Tabel 4: Stuurpen- en stuuropties voor nieuwe Madone versus huidige Madone met 
stuur/stuurpen-combinatie
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VERFIJNINGEN & INTEGRATIE

De gloednieuwe velgremmen zijn opnieuw ontworpen met als uitgangspunt een verbeterde functionaliteit en eenvoudiger 
afstellen en monteren. De rem-armen gebruiken nu onafhankelijke verstelschroeven om de veerspanning te veranderen en 
de remblokken te centreren. Zodoende kunnen de remblokken ook zeer nauwkeurig worden bijgesteld na slijtage en kan het 
remgevoel op de remhendel exact naar wens worden afgesteld. Het verstelbereik van de afstandsschroeven maakt het mogelijk 
om velgbreedtes tussen de 23 en 28,5 mm te monteren zonder de centrale remwig te hoeven aanpassen. 

De grootste verandering bij de velgrem-uitvoering van de fiets ten opzichte van de huidige Madone is de positie van de voorrem. 
Trek zag een mogelijk voor een verdere verbetering van de aerodynamica door de voorrem aan de achterzijde van de vork te 
plaatsen zodat deze naadloos aansluit bij de vormen van de voorvork en de onderbuis. De voorrem-cover is nu ontworpen om in 
dezelfde kleur te worden gespoten als het frame en de vork. Door gebruik te maken van een vergelijkbaar centerpull-ontwerp als 
op de huidige Madone, loopt de bekabeling van de voorrem langs de voorzijde van de stuurbuis door de basis van de stuurbuis 
en het onderste balhoofdlager richting de achterzijde van de vork. Met hetzelfde centerpull-ontwerp en uiterlijke vorm loopt de 
bekabeling van de achterrem opnieuw door de bovenbuis naar een kabelstop bij de demperslede aan de achterzijde van de 
zitbuis waardoor slechts een klein gedeelte van de remkabel blootstaat aan de wind.

VELGREMMEN

Afbeelding 17: CAD-modellen van velgrem voorwiel nieuwe Madone

Afbeelding 18: CAD-modellen van de voor- en achterrem op de nieuwe Madone (velgrem-versie), gemonteerd aan 
het frame om de vormen te tonen.
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De keuzemogelijkheid voor schijfremmen was een kritische 
factor tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van 
de nieuwe Madone. Aerodynamica en behuizing van de 
remleidingen waren twee gebieden waar zorgvuldig aandacht 
aan moest worden besteed. Op het gebied van aerodynamica 
worden schijfremmen een punt van zorg als de wind vanuit 
een bepaalde hoek op de niet-aangedreven kant van de 
fiets komt. Trek bouwde gedetailleerde CFD-modellen van 
schijfremklauwen en remschijven door gebruik te maken van 
zelf ontwikkelde 3D scanning software. Het handhaven van 
een volledig interne behuizing betekende dat Trek unieke 
manieren moest zien te vinden om zowel velgremkabels 
als hydraulische leidingen voor de schijfremmen door het 
onderste deel van het balhoofdlager te laten lopen. Een van de 
oplossingen waar Trek mee kwam voor beide remtypes was 
om de kabels/leidingen bovenaan door de stuurbuis van de 
vork te laten lopen tot net boven het onderste balhoofdlager 

en vanaf daar zouden ze beide een eigen route volgen. Echter 
aan de schijfremzijde was het moeilijker om de remleiding door 
de stuurbuis naar de niet-aangedreven zijde van de voorvork 
te leiden.

Om deze belemmering te omzeilen heeft Trek een interne buis 
van de vorkpoot naar de stuurbuis in de vork gelijmd zodat de 
remleiding eenvoudig omhoog kan worden geschoven voor 
een probleemloze en gereedschapsloze montage.

Schijfremmen maken ook montage van bredere banden 
mogelijk. De bandenvrijheid van het frame en de vork 
van de nieuwe Madone is ontworpen voor de zeer 
gewilde 28c-banden en voldoet aan de ISO-normen voor 
bandenvrijheid.

SCHIJFREMMEN

De voorrem (rem, ongelakte cover en kabelstop) wegen 152 gram, een besparing van rond de 5 gram ten opzichte van de 
huidige Madone. De achterrrem (rem en kabelstop) weegt eveneens 152 gram en dat is gelijk aan de huidige Madone. De 
bandenvrijheid is afgestemd op montage van veelgevraagde 25c-banden en voldoet aan de ISO-normen voor bandenvrijheid.
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Net als op de huidige Madone, zorgt het IsoSpeed-
systeem op de nieuwe Madone (met aerodynamische 
verfijningen) opnieuw voor meer ruimte op de zadelpen 
om de beproefde KVF-technologie toe te passen zodat de 
zadelpen overeenkomt met het aerodynamische profiel en de 
ongekende verticale flexibiliteit van de zitbuis. De zadelpenkop 
heeft opnieuw een apart railklemsysteem met een eigen 
klembout om oneindige kantelmogelijkheden en setback-
instellingen mogelijk te maken. 

Ook nieuw is een geïntegreerde interne wig op de zadelpen 
(afbeelding 20) om een fraaier aanzicht te geven aan de 
achterzijde van de seatmast. We gebruiken dus niet meer het 
externe wigklem-mechanisme waardoor we nu ook de gehele 

achterzijde van de seatmast kunnen lakken. De zadelpen 
wordt geleverd in vier verschillende kleuropties, alsmede een 
volledige personalisatie via het Trek P1-programma.

Ten slotte is er meer veiligheid in het ontwerp geïntegreerd 
door een Flare R achterlichthouder te ontwerpen die aan de 
achterzijde van de zadelpenkop kan worden geklikt en daar 
een fraaie en geïntegreerde uitstraling geeft (afbeelding 19). 
Ook de reflectorhouder past eveneens fraai en strak in de 
uitsparing aan de achterzijde van de zadelpen.

ZADELPEN/VERLICHINGSHOUDER

Afbeelding 19: Nieuwe Madone zadelpen met geïntegreerde 
verlichtingshouder

Afbeelding 20: Nieuwe Madone zadelpen waarbij de 
interne wig zichtbaar is
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Zoals reeds eerder aangehaald, was het vergroten van de zitpositie-mogelijkheden een van de topprioriteiten van de Trek-
ingenieurs. Het stuur en de stuurpen in twee delen te splitsen was de beste en meest voor de hand liggende optie, maar Trek 
wilde ook de aerodynamische eisen handhaven. Het resultaat was een faceplate-ontwerp met een aerodynamische, fraaie en 
geïntegreerde uitstraling. Bovendien is de bovenzijde van het stuur nu naar achteren gedraaid voor een betere ergonomische 
plaatsing van de handen tijdens het rijden in deze positie. Een vergelijkend bovenaanzicht van de huidige en de nieuwe Madone 
is in onderstaande afbeelding 21 te zien.

Bij de balhoofdspacers is opnieuw gebruik gemaakt van 
een tweedelige schelpconstructie om eenvoudig een spacer 
te kunnen verwijderen of toevoegen zonder de gehele 
kabelloop en kabelvoering te hoeven aanpassen nadat de 
fiets al is opgebouwd. De spacers hebben wel een update 
gehad met minder zichtbare scheidingslijnen, een nieuw 
schaniermechanisme voor eenvoudiger montage en twee 
stackhoogtes van respectievelijk 5 en 15 mm. Ten slotte is de 
topkap van het lager veranderd naar een ééndelig ontwerp 
en daarnaast is de uitsparing aan de NDS-zijde voor de 
achterremkabel (velgrem) op de huidige Madone verdwenen. 
Zie afbeelding 22 voor een vergelijking.

STUUR/STUURPEN

Afbeelding 21: Nieuwe Madone stuur (links) heeft een naar achteren gedraaid ontwerp voor meer 
ergonomie in vergelijking met de huidige Madone (rechts)

Afbeelding 22: Nieuwe Madone balhoofdspacers (links) versus de 
huidge Madone (rechts)
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Het control center is aangepast om aan alle 
uitvoeringsspecificaties tegemoet te komen met slechts één 
onderdeel (afbeelding 23). Bovendien is de plaatsing gewijzigd 
naar de aerodynamisch geoptimaliseerde positie van de 
bidonhouder op de onderbuis. De bidonhouder zelf wordt op 
het control center gemonteerd. Op mechanische uitvoeringen 
is het control center voorzien van kabelbehuizing voor zowel 
de voor- als achterderailleur. Er is geen extra draaiknop voor 
aanpassing van de voorderailleur vanwege verbeteringen 
in de OEM-productie. Bij uitvoeringen met elektronische 
schakelsystemen zit de Di2-accu en de Junction B box 
samen in het control center. Het control center bevat geen 
oplaadpoort meer want die is verplaatst naar het stuureinde. 
Het control center biedt ook plek aan de achterremleiding van 
de schijfrem-versie om te voorkomen dat deze gaat rammelen 
in de onderbuis.

CONTROL CENTER 

Afbeelding 23: Control center op de nieuwe Madone
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Het Trek Segafredo-team is diverse malen ingeschakeld bij 
het ontwikkelingsproces van de nieuwe Madone om ervoor 
te zorgen dat de fiets naast een verbetering van de huidige 
Madone, ook aan zowel wedstrijdrijders als consumenten een 
voordeel biedt ten opzichte van de concurrentie. In december 
2017 reed het team met de eerste prototypes van de Madone 
op Sicilië. De eerste testen waren bedoeld om het team twee 
verschillende laminaten van de Madone te laten testen op alle 
prestatie-aspecten van de fiets zoals klimmen, bochtengedrag, 
sprinten en comfort, en deze te vergelijken met de huidige 
Madone. De feedback van de rijders resulteerde in een meer 
gepolijst laminaat dat een combinatie vormde van de twee 
eerder geteste laminaten. Daarnaast werd de technologie van 
de verstelbare flexibiliteit nog verder uitgewerkt en de stuur/
stuurpen-interface verder verbeterd.

Een tweede grote testrit werd gehouden op Mallorca in 
januari 2018. De feedback van het team op de aangepaste 
prototypes bevestigde dat de aangepaste laminaten de beste 
rijeigenschappen in hun klasse opleverden en dat de nieuwe 
H1.5-geometrie/zitpositie een optimale zithouding opleverde. 

Het liet bovendien zien dat Trek met de technologische en 
modelmatige aanpassingen een fiets had gebouwd die 
beter presteerde dan de huidige Madone. Dat is het bewijs 
dat de ingenieurs van Trek in staat zijn om bestaande 
producten die al de beste in hun klasse zijn, nog verder te 
verbeteren. Bovendien is het een bewijs dat het hebben van 
een eigen profteam onbetwistbare voordelen biedt voor een 
fietsenfabrikant.

TREK SEGAFREDO VALIDATIE
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APPENDIX
AANVULLENDE AFBEELDINGEN EN INFORMATIE OMTRENT PROEFOPSTELLING

Afbeelding A1: Testlab met proefopstelling

Afbeelding A2: Data-acquisitiesysteem op de onderbuis
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APPENDIX
AANVULLENDE AFBEELDINGEN EN INFORMATIE OMTRENT PROEFOPSTELLING

Afbeelding A3: Lineaire verplaatsingssensor

Afbeelding A4: Plaatsing van drie-assige versnellingsmeters
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APPENDIX
AANVULLENDE AFBEELDINGEN EN INFORMATIE OMTRENT PROEFOPSTELLING

Afbeelding A5: Voorbeeld van een oscillaire curve die gebruikt is om de dempingsratio te 
berekenen via de berekening van de logaritmische afname.

Voor onderdempte systemen die een oscillaire beweging 
vertonen, kan de dempingsratio worden bepaald door 
berekening van de logaritmische afname. Die is gedefinieerd 
als het natuurlijke logaritme van de ratio tussen twee 
opvolgende amplitudes zoals getoond in afbeelding A5. 
De dempingsratio wordt vervolgens gecalculeerd  met de 
volgende formule waarbij Zeta (ζ) de dempingsratio is en Delta 
(ζ) staat voor de logaritmische afname. 

Nieuwe Madone

Nieuwe Madone demping

Nieuwe Madone Rdemping

Log (Nieuwe Madone demping)

Log (Nieuwe Madone R-demping)

TIJD [S]



Madone SLR Whitepaper30

APPENDIX
AANVULLENDE AFBEELDINGEN EN INFORMATIE OMTRENT PROEFOPSTELLING

Afbeelding A6: Grafiek van de heupbeweging uit afbeelding 12 bij verschillende 
herhaalde hobbels

Afbeelding A7: Analyse van spectrale vermogensdichtheid laat de vermindering van de 
acceleratie-magnitude zien bij het testen op een wasbord. 

HORIZONTALE BEWEGING AAN DE HEUP [MM]

TRILLINGSFREQUENTIE [Hz]

OPPERVLAK = ENKELVOUDIGE HOBBEL

WASBORD-ONDERGROND
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Nieuwe Madone

Huidige Madone


