DE GLOEDNIEUWE

ÉMONDA
DE LICHTSTE NOG LICHTER MAKEN

2

INTRODUCTIE

D E G LO E D N I E UWE É M O N DA

Q U E R E R E S
P O D E R

Deze quote staat op de bovenbuis van de Émonda van Alberto
Contador. Het betekent ‘waar een wil is, is een weg.’ Het is een
houding die niet alleen Alberto stimuleert bij het najagen van
racesuccessen, het was ook de mindset die Trek koos bij het
verbeteren van de lichtste productieracefiets ter wereld.

Ze zeiden dat we de fiets niet lichter konden maken. Ze
zeiden dat schijfremmen niet thuishoorden op een ultralichte
racefiets. Wij zeiden “querer es poder.” Dit is de splinternieuwe
Émonda: lichter, efficiënter en soepeler dan ooit tevoren.
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É M O N DA
SLR 8 DISC

É M O N DA

E E N U I T DAG I N G D I E WE
G R A AG A A N GA A N

E LK E R E VO LU TI E H E E F T E E N
HELD NODIG

Het is moeilijker om iets dat al spectaculair goed is verder
te verbeteren, dan met een schone lei te beginnen. Hoe
maak je de lichtste en best sturende racefiets ter wereld in
hemelsnaam nog beter? Dat was de uitdaging voor ons team
dat zich bezighoudt met het ontwerp en de ontwikkeling
van racefietsen bij de bouw van de nieuwe Émonda.

De Émonda Disc-modellen herdefiniëren het rijgevoel van
ultralichte racefietsen. Met meer bandenvrijheid, meer
remkracht, betere remmodulatie en consistente remprestaties
onder alle omstandigheden, is de Émonda Disc veel meer dan
alleen een racefiets. Flat-Mount schijfremmen zijn eleganter,
lichter, kleiner en fraaier dan traditionele schijfremmen
waardoor ze perfect op hun plaats zijn op een Émonda. De
Émonda Disc opent de deuren naar gravelwegen en avontuurlijke
ritten voor rijders die het gevoel van een klassieke racefiets
prefereren. Hij geeft een nieuwe dimensie aan de verwachtingen
hoe een specialistische racefiets kan en moet rijden.

Hun antwoord stelde ons niet teleur. In een sport waar
nauwelijks waarneembare voordelen soms tot in detail worden
doorontwikkeld, gaat de Émonda verder dan slechts marginale
veranderingen. Door het verfijnen van onze bestaande
productieprocessen en het introduceren van compleet nieuwe
innovaties, biedt de nieuwe fiets rijeigenschappen en prestaties
waarbij het verschil daadwerkelijk door rijders op de weg
wordt gevoeld. Zonder twijfel klimt, daalt, sprint en stuurt
de Émonda beter dan elke andere fiets die Trek ooit heeft
gemaakt. En hij is nu ook verkrijgbaar met schijfremmen.
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É M O N DA
SLR 9

É M O N DA

É M O N DA S LR

H E T T O P P U N T V A N
L I C H T G E W I C H T
R A C E P R E S T A T I E S
De Émonda SLR is helemaal klaar om de uitdaging aan te gaan in de beklimmingen,
bochten en afdalingen van de grootste races ter wereld, maar ook tijdens jouw
plaatselijke criterium. Door een verbeterde carbon layup en jarenlange zware
testsessies door de profs van Trek-Segafredo, behoudt de Émonda SLR
zijn status als de lichtste productieracefiets ter wereld.
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M E E R DAN MARG I NALE WI N S T.
M A X I M A L E R E S U LTAT E N D I E J E VO E LT O P D E W E G.

Gewicht in grammen

690

640

665

4.00

3.55

3.65

86.5

88

88

52

56

55

162

165

165

VO R I G E
É M O N DA S L R

NIEUWE
É M O N DA S L R

NIEUWE
É M O N DA S L R D I S C

(56 cm H1)

(56 cm H1)

(56 cm H1)

(Geen bevestigingsmateriaal)

Trek totale framestijfheid
(Lager = stijver)

Balhoofdstijfheid (Tour magazine)
(Nm/graad)(Hoger = stijver)

B B -stijfheid (Tour magazine)
(N/mm)(Hoger = stijver)

Ver ticale flexibiliteit
(N/mm)

Afbeelding toont de samenvatting van de feitelijke HEEDS multi-objective parameterized optimization output. In de rechter afbeelding zijn zowel mogelijke (rood) als onmogelijke (blauwe)
ontwerpen getoond die zijn geëvalueerd. De Pareto-optimalisatie in deze grafiek toont de wisselwerking tussen bracketstijfheid (BB-stijfheid) en framegewicht. Het beeld laat zien dat
duizenden ontwerpen zijn geëvalueerd.

Maatspecifieke Ride-Tuned prestaties
Ons R&amp;D-team zocht naar de heilige graal van rijprestaties
door eindeloos optimaliseren, het bouwen van prototypes en het
testen van nieuwe frameontwerpen en carbon layups. Met behulp
van geavanceerde analyse-technieken zoals geparametriseerde
optimalisatie, eindige elementen analyse, spannings- en
versnellingsmeters, richtte het team zich op het verminderen van
het gewicht, het verhogen van de stijfheid en de verbetering van
de souplesse. Alleen de stijfheid verhogen zorgt echter niet voor
verbetering van de rijeigenschappen van een racefiets.
De plaatsing en samenstelling van de verschillende composietlagen
hebben een groot effect op de rijeigenschappen. Zonder
uitgebreide analyses zijn technici overgeleverd aan giswerk
en hypothetische aannames. Wij kiezen daarom voor heldere
testresultaten waarin verbeteringen duidelijk zichtbaar zijn.

De laboratoriumtesten gaven onze technici de waarden waar we
naar op zoek waren, maar prestaties en rijgevoel op de weg is waar
het echt om gaat. Daarom hebben de profs van Trek-Segafredo
prototype na prototype getest om het verhaal dat de getallen
vertelden, te bevestigen in de meest uitdagende omstandigheden.
Alle testwerk en de ontwikkelingen vergden veel tijd. Het was
niet eenvoudig of gemakkelijk. Door ons echter te concentreren
op elke carbonvezel en elk klein detail in het frameontwerp, zijn
we erin geslaagd een serie fietsen te leveren met frames die
absoluut de lichtste in hun klasse zijn, met maatspecifieke
carbon layups waardoor het rijgevoel consistent blijft bij
verschillende framematen.

É M O N DA

Afbeelding toont een Abaqus Finite Element Model (FEM) met de eigenschappen van het composietmateriaal. Elke kleur vertegenwoordigt een unieke composiet-samenstelling in het frame. De
rechter afbeelding toont de vervorming van het Émonda-frame door de belasting tijdens een afdeling op hoge snelheid. De belasting, grenswaarden en belastingspunten zijn weggelaten voor
een helder beeld en vanwege de aard van de belasting en de daarvoor benodigde setup.

OCLV Carbon

en Bontrager hebben deze remmen holle rem-armen, titanium
bevestigingsmateriaal en extra bandenvrijheid. Daardoor kan elke
rijder profiteren van de extra tractie en het comfort van het rijden
met bredere banden.

Niemand weet meer van carbon dan Trek. Meer dan 25 jaar
ervaring met het verfijnen van ons productieproces van carbon
heeft ons het nieuwe 700 Series OCLV carbon opgeleverd
waarmee we het gewicht van de Émonda aanzienlijk konden
verlagen en tegelijkertijd de stijfheid verhogen. Het resultaat is
een fiets die sneller uit de startblokken schiet, beter reageert in de
bochten en geen excuus meer is voor zelfs de meest veeleisende
beklimmingen. Gram voor gram durven we met de Émonda SLR
de vergelijking aan met elke andere fiets op de markt.

Blendr-integratie
Dankzij Blendr monteer je naadloos Bontrager Tripcomputers,
Bontrager Ion verlichting en Garmin computers op het stuur,
zodat alles stevig vastzit zonder kabelbinders.

DuoTrap S
Control Freak kabelmanagement

DuoTrap S houdt de sensor en magneet op de juiste plaats zonder
dat je bang hoeft te zijn dat de sensors verschuiven en het contact
met de magneet verliezen tijdens de rit. Deze snelheids- en
cadanssensor is direct in de liggende achtervork geïntegreerd
hetgeen zorgt voor een strakke afwerking. Het verschil met de
gewone DuoTrap-sensor is dat de DuoTrap S geschikt is voor
Bluetooth en ANT+.

Control Freak is het lichtste, stilste en meest veelzijdige
kabelmanagementsysteem. Elke combinatie van schakelen remkabels kan door het frame worden geleid voor een
strak uiterlijk. Het systeem is eenvoudig aanpasbaar aan
persoonlijke voorkeur.

Flat Mount-schijfremmen

Levenslange garantie

Flat Mount-schijfremmen zijn eleganter, lichter, kleiner
en compacter dan traditionele schijfremmen. Ze leveren
betere prestaties en meer remkracht in ongunstige
weersomstandigheden.

De lichtste racefietslijn ter wereld wordt ondersteund door de
beste garantie in de fietswereld.

Bontrager Speed Stop Pro remmen
Voor degenen die op de limiet rijden zijn - los van het frame de remmen het belangrijkste onderdeel. Naast de gloednieuwe
schijfremmodellen is de Émonda SLR ook verkrijgbaar met
de gloednieuwe Bontrager Speed Stop Pro velgremmen.
Deze volledig verstelbare, direct mount-remmen wegen
slechts 95 gram. Dankzij de samenwerking tussen Trek
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SAMENVATTING NIEUWE ÉMONDA SLR
• 700 Series OCLV Carbon frame
• Émonda SLR frame 640 gram
• Émonda SLR Disc frame 665 gram
• Émonda SLR voorvork 313 gram
• Émonda SLR Disc voorvork 350 gram
• Meer stijfheid
• Verbeterde rijeigenschappen
• Ruimte voor 28c banden
• Control Freak interne kabelgeleiding
• Ride Tuned seatmast
• BB90
• Carbon dropouts voor en achter
• Carbon voorderailleurbevestiging
• E2 taps toelopende balhoofdbuis
• Carbon strike guard
• DuoTrap S
• H1- eller H2-geometri
• Anpassningsbar genom Project One

NYA ÉMONDA SL I KORTHET
• Ram i 500 Series OCLV Carbon
• Émonda SL-ram 1 091 g
• Émonda SL Disc-ram 1 149 g
• Émonda SL-gaffel 313 g
• Émonda SL Disc-gaffel 350 g
• Émonda SL 5-gaffel 436 g
• Ökad styvhet
• Ökad vertikal följsamhet
• Förbättrad åkkvalitet
• Plats för 28c-däck
• Ride Tuned-sadelmast
• BB90
• Invändigt Control Freak-kablage
• Koniskt E2-styrhuvud
• Kolfiberskydd
• DuoTrap S
• H2-variant
• Damcykelmodell (Émonda SL 5 Women’s)
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BYG G D I N E G E N

Nöj dig inte med någon annans cykel.
Välj ditt eget lacktema, dina komponenter och
bygg din egen unika Émonda SLR i Project One.
trekbikes.com/projectone

TREKBIKES.COM

