
Product Winterbanden TW757 Pirelli Cycl-e Pirelli Cycl-e ST Stromer Custom 

TA754 by Vee Tire

Stromer E-Gridlock 

by Vee Tire 

Korte beschrijving Door Stromer voor de 

ST5 | ST3 ontwikkeld 

voor het koude jaar-

getijde. De band biedt 

veel grip bij natte en 

gladde oppervlakken 

en heeft een uitste-

kende lekbescherming 

dankzij een inleg van  

aramide. ECE 75 goed-

keuring voor speed- 

pedelecs.

De Pirelli Cycl-e is spe-

ciaal ontwikkeld voor 

de ST5 en is geheel 

afgestemd op de dyna-

mische rijstijl. Of het 

nu in de stad is of op 

bochtige plattelands-

wegen, bij de Cycl-e  

wordt alle expertise van  

Pirelli benut.

De Pirelli Cycl-e ST is 

specifiek ontwikkeld 

voor de ST3 en daar-

mee voor het rijden  

in de stad en dagelijks 

woon-werkverkeer; hij 

rolt gemakkelijk, is 

uiterst betrouwbaar en 

biedt maximale steun 

ongeacht de onder-

grond en de weersom-

standigheden.

We hebben deze band 

speciaal voor de ST1 

ontwikkeld. Dankzij 

de speciale samen-

stelling van de band 

biedt hij voldoende 

grip op natte en droge 

oppervlakken en heeft 

hij een uitstekende 

lekbescherming. ECE 

75 goedkeuring voor 

speed-pedelecs. 

De E-Gridlock werd 

specifiek voor het vol-

ledige speed-pedelec-

gamma van Stromer 

ontwikkeld. De ver-

sterkte bandenstruc-

tuur blijft ook bij hoge 

snelheden en belas-

ting mooi in vorm. Het 

profielpatroon uit de 

motorsport zorgt voor 

de nodige grip.

Stromer model ST1| ST2 | ST3 | ST5 ST3 | ST5 ST3 | ST5 ST1 | ST2 ST1| ST2 | ST3 | ST5

Specificaties Vouwband Vouwband met  
kevlarvezelversterking

Draadband met  
metalen versterking

Draadband Draadband

Verbinding Silicasamenstelling Gepatenteerde 
SmartNET  
silicasamenstelling

Samengestelde top-
laag voor 15 % betere 
grip op natte onder-
gronden, anti-tacking, 
uitstekende roleigen-
schappen

High-energy 
samenstelling

Energetic 
Compound 62A

Lekbescherming Aramide 
lekbescherming

Nylonlaag rondom voor  
bescherming tegen lekrij- 
den

Nylonlaag rondom voor  
bescherming tegen lekrij- 
den

Nieuwe Rubber Belt- 
technologie met 5 mm 
dik speciaal rubber 
als lekbescherming

Nieuwe Rubber Belt- 
technologie met 5 mm 
dik speciaal rubber 
als lekbescherming

Maat volgens 

ETRTO

57-584 57-584 57-584 54-584 57-584

Versie vouwbaar vouwbaar – – –

TPI 72 60 30 27 72

Gewicht 980 g ca. 990 g ca. 1290 g 870 g 870 g

Aanbevolen 

bandenspanning

2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar

Artikelnummer 402077 401416 401789 402078 402932

Prijs CHF 70,– 99,– 71,– 34,– 49,–

Prijs EUR 69,– 89,– 69,– 33,– 44,–

Prijs USD 69,– 99,– 70,– 33,– 49,–

We hebben heel specifieke verwachtingen over wat een band moet doen. We  
vertrouwen hun ontwikkeling alleen toe aan specialisten of premium banden- 
fabrikanten zoals Pirelli.

Banden
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Alle prijzen zijn incl. BTW, vrijblijvende prijsindicatie. Landspecifieke afwijkingen zijn mogelijk. myStromer AG behoudt zich het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen. 
Alle prijzen zijn excl. werk van de dealer.


