MTB
POPIS

XC/CROSS COUNTRY
GILA

Oveľa viac než plášte, nová GILA je výsledkom dôkladnej práce spájajúcej know‐how a
technológie Hutchinson pre čo najväčší počet cyklistov.

CHARAKTERISTIKA

Efektivita

Koncept tubeless ready spoločne so zmesou a stavbou plášťu vysokej kvality robí z plášťov GILA +++++
ideálneho spoločníka. Prečo GILA? Pretože táto Severoamerická oblasť symbolizuje genézu
objavovanie a tiež zábavu MTB. Aby bolo možné túto zábavu zdieľať s čo najväčším množstvom
cyklistov, Hutchinson ponúkol súhrn toho najlepšieho, čo vo Francúzsku vyrába každý deň.

BENEFITY
Technológia a zloženie overené ostatnými plášťami radu Performance.
Tvar štupľov zabezpečuje veľmi dobrú priľnavosť a efektivitu na všetkýc povrchoch.
Vyvinuté v troch veľkostiach ako tubeless ready, každý ju ocení.
Typický príklad tubeless ready.

Bočná priľnavosť
+++++
POUŽITIE
XC
POVRCH
ZMIEŠANÝ, MOKRÝ
mokro

PYTHON 2

Navrhovanie druhej generácie plášťov Python nebola ľahká úloha. Tento legendárny plášť si
Efektivita
získal veľký počet horských cyklistov a bol oporou najväčších šamiónov počas svojej
dvadsaťročnej histórie. Cieľom bolo zachovanie uznávanej kvality plášťa spolu so
zapracovanímt echnológie nedávno vyvinutej inžiniermi spoločnosti Hutchinson.Spolu s novým
dizajnom a novým zložením je Python 2 pripravený stať sa nasledovníkom predchádzajúcej
generácie Python.
++++
BENEFITY
Legendárny plášť, viacnásobný víťaz svetového pohára v XC v už vynovenej verzii.
Rýchly a efektívny profil
Je možné si zvoliť aj špeciálne XC zloženie ‐ RR XC alebo enduro zloženie ‐ RR END
Prináša výkon, priľnavosť a rýchlosť.
Ideálny do suchého a sypkého XC a enduro terénu.

Bočná priľnavosť
++++
Samočistiaca schopnosť
++++
Nízka hmotnosť
+++++
Odolnosť proti defektom
++++
Rýchlosť
+++++
Použitie
XC
ENDURO
Rekreačné
MTB
Povrch
Suchý
zmiešaný
skalnatý

TORO

Toro je vynikajúca "všestranný" plášť ktorý vyniká na rôznych terénoch a podmienkach. UK
EFEKTIVTA
časopis Singletrack ju nedávno označil za najlepšiu pneumatiku určenú na bicykel počas celého
roka. K dispozícii v rôznych dušových i bezdušových verziách, Toro je tiež vo verziách
"Hardskin" a "Race Riposte". Hardskin je odolný voči defektom ‐ odolná bariéra z aramidovej
tkaniny chráni plášť (a dušu) pred prepichnutím. Race Riposte je špeciálna zmes, ktorá má
dobrú priľnavosť aj napriek tomu má vynikajúcu odolnosť voči oderu. Plášte do šírky 2,3 sú
dvojzložkové, zatiaľ čo plášte so šírkou 2,3 a vyššou majú ešte jednu tvrdšiu zložku pod
behúňom, ktorá pomáha stablizovať štuple v DH podmienkach. Toro sa vyrába aj v špecifických
verziách tvrdosti zmesí špecifických pre XC, enduro a DH.

BENEFITY
Rovnomerne rozmiestnené štuple a Hardskin výstuž od pätky k pätke.
Vyššie bočné štuple držia v zákrutách v rôznych podmienkach.
Nižšie stredné štuple odvádzajú blato, a stále poskytujú výbornú trakciu.
Použitie špeciálnej RR zmesi v rôznych šírkach.
Výborný univerzálny plášť v rôznych podmienkch.

+++
Bočná priľnavosť
+++++
Samočistiaca schopnosť
+++++
Nízka hmotnosť
++++
Odolnosť voči defektom
+++++
Použitie
XC
ENDURO
DOWNHILL
Rekreačné
Povrch
zmiešaný
skalnatý
mokro
blatistý

BLACK
MAMBA

Pneumatika Black Mamba XC bol vyvinutý Julienom Absalonom (2x olympijský a 4x svetový
Efektivita
víťaz XC). Bol špeciálne vytvorený pre olympijský XC pretek v Londýne. Jeho dizajn vychádza z
Hutchinson Piranha a Cobra. Cieľom Black Mamba je byť veľmi ľahký a rýchly v suchom
prostredí. Plášť vážiaci iba 450 gramov je extrémne ľahký, a preto vhodný do súťažných
podmienok. Mäkšia bočná zmes výborne drdrží v zákrutách. K dispozícii ako tubeless ready a
RR XC a tiež ako Airlite ‐ odľahčená dušová verzia. .

BENEFITY
Navrnutý a vyvinutý Julienom Absalonom (dvojnásobný olympijský víťaz a štvornásobný
svetový XC šampión).
Dostupný v troch variantoch: Air Light, Tubeless Light a Tubeless Ready
RR bočné štuple podržia v zákrutách
Stredové štuple sú navrhnuté tak, aby bola dosiahnutá mimoriadna efektivita a zrýchlenie.
Vhodné na XC preteky do rýchlych a suchých podmienok.

+++++
Trakcia
+++
Bočná priľnavosť
++++
Samočistiaca schopnosť
+++
Nízka hmotnosť
+++++
Odolnosť proti defektom
+++
Opotrebenie
++
Brzdná schopnosť
+++
Použitie
XC
Povrch
Suchý

COBRA

Cobra je ďalší výsledok Absalon‐Hutchinson spolupráce. Cobra je niečo ako "potomok plášťa
Python". Počet štupľov je väčší, sú hustejšie, čím lepšie držia stopu a majú nišží valivý odpor v
suchých sypkých kamenistých podmienkach. Hustota štupľov tiež pomáha pneumatike nájsť
cestu von z vyjazdených koľají. Opäť platí, že vysoké bočné štuple držia v zákrutách "ako
blázon". Dvojitá zmes v RR type predlžuje život behúňa, znižuje valivý odpor centrálnej časti
plášťa zlepšuje priľnavosť bočných štupľov. Na bočných stranách má plášť zaujímavý vzor
včelieho plástu. K dispozícii ako dušový plášť aj ako tubeless ready. Kvalita vyrobená vo
Francúzsku.

BENEFITY
Viacúčelový plášť na suchý a rýchly povrch.
Vzor včelieho plástu po stranách plášťa.
Vyvinuté spoločne s Julienom Absalonom.
Race Riposte XC guma a Hardskin XC výstuž
Dostupný v čiernej farbe alebo v čiernej s červenými okrajmi.

Efektivita

+++++
Bočná priľnavosť
+++++
Samočistiaca schopnosť
+++
Nízka hmotnosť
+++++
Odolnosť proti defektom
++++
Použitie
XC
ENDURO
Povrch
Suchý
zmiešaný
skalnatý

TAÏPAN

Taipan sa nepodobá žiadnemu inému plášťu, aký Hutchinson kedy vyvinul. Začínajúc úplne od Efektivita
nuly, myšlienkou bolo vytvoriť plášte ideálne na XC, ktoré budú vynikať v rôznych podmienkach.
Tradične je konštrukcia MTB plášťov obmedzená na určitý terém alebo podmienky, buď suché,
blatisté, skalnaté alebo mokré podmienky. Taipan jedinečným spôsobom preklenuje všetky
tieto podmienky, vďaka svojmu jedinečnému behúňu a dizajnu štupľov. Široko rozložené štupe
pomáajú odvádzať blato. Majú vynikajúcu trakciu a štuple držia aj v zákrutách na kamenistom
povrchu. Kontaktná vrstva je taktie pokrytá štupľami o výške 3 mm, vďaka ktorým má plášť
nízky valivý odpor. Ale trakcia je len polovica príbehu. Čo sa hýbe musí raz aj zastaviť ‐ vďaka
špecificky šikmým výstupkom na štupľoch má plášť veľmi dobré brzdné vlastnosti.

BENEFITY
Univerzálny ‐ môže byť použitý celoročne, v rôznych klimatických podmienkach
Spevnené aramidovou textilnou mriežkou Hardskin
Trojzmesová technológia
špecifický dizajn

++++
Trakcia
++++
Bočná priľnavosť
++++
Samočistiaca schopnosť
++++
Nízka hmotnosť
++++
Odolnosť proti defektom
++++
Opotrebenie
++++
Komfort
++++
Brzdná schopnosť
++++
Použitie
XC
ENDURO
Povrch
Suchý
zmiešaný
skalnatý
mokro
blatistý

ENDURO/ALL MOUNTAIN
SQUALE
ENDURO

Nový Squale Enduro je dokonale prispôsobený pre enduro v suchých, ťažkých a kamenistých
Efektivita
podmienkach. Je inšpirovaný prvým Squale plášťom, ktorý používal tím Hutchinson UR vo
Svetovom pohári v DH, jeho dizajn bol však upravený tak, aby zodpovedal novým požiadavkách
Enduro. Jeho nový Enduro tubeless ready Hardskin v dvoch vrstvách o hustote 2x 66 TPI
ponúka extrémnu odolnosť v tých najťažších a kamenistých povrchoch. Nový závod Riposte
Enduro Triple Zlúčenina mix pripúšťa určitú ultra rýchlosť a technické rohy s výnimočnou
priľnavosť a optimálny rýchle rolovanie na šliapanie sekcií.

++++
BENEFITY
Bočná priľnavosť
Dizajn: tvarované centrálne štuple zabezpečia rýchlu jazdu a silné brzdenie, prostredné štuple +++++
bezpečný prenos energie pri zatáčaní a vyššie bočné štuple silnú priľnavosť v zákrutách.
Samočistiaca schopnosť
Kord tvoria dve vrstvy o hustote 66 TPI uložené na sebe, vďaka tomu je plášť odolný voči
prerazeniu.
+++
Race Riposte Enduro zlúčenina: Trojzmesová technológia kombinuje štrukturálnu zmes (94
SHA) zabezpečujúcu podporu štupľov pri extrémnom zrýchlení, zatáčaní a brzdení, stredovú
zmes (50 SHA) na centrálnych štupľoch pre rýchlu jazdu a silné brzdenie a mäkkú bočnú zmes
(40 SHA), ktorá má vynikajúcu priľnavosť a drží v zákrutách.
Nízka hmotnosť
++++
Odolnosť proti defektom
+++++
Brzdná schopnosť
++++
Použitie
ENDURO
Povrch
Suchý
skalnatý

DOWNHILL
SQUALE DH

V skutočnosti existujú dva rôzne plášte Squale. Prvá 26x2.3 "verzia, ktorá má trochu iný vzor Efektivita
štupľov, bola navrhnutá spoločne s Nicolasom Vouilloz. Neskoršia 2,5 verzia bola mierne
upravená tímom Hutchinson UR. Na tejto verzii bol upravený tvar, rozostup a umiestnenie
štupľov, aby bolo ich správanie pri zatáčaní predvídateľnejšie. Oba tieto varianty sú agresívne
enduro a DH plášte.Širší 2,5 plášť je tiež trojzmesový. 2 zmesi na štupľoch (jedna centrálna
zmes a jedna, ktorá podrží v zákrutách). Tretia zmes je tvrdšia, je umiestnená pod štupľami a
slúži na ich podporu pri extrémnom zrýchlení, brzdení alebo zatáčaní. Okrem toho kord 2,5
plášťa tvoria dve vrstvy o hustote 66 TPI uložené na sebe, vďaka tomu je plášť odolný robustný
a odolný voči prerazeniu v každej situácii.

BENEFITY
Dušová aj tubeless verzia
Navrhnuté Nicholasom Vouilloz a Hutchinson UR tímom.
Race Riposte zmes vyniká svojím výkonom a spoľahlivosťou pri RR modeloch.
Výstuž hardskin zabezpečuje odolnosť voči defektom.
Kord 2,5 a 2,6 plášťa tvoria dve vrstvy o hustote 2x66 TPI uložené na sebe.
Kvalita vyrobená vo Francúzsku

++++
Bočná priľnavosť
+++++
Samočistiaca schopnosť
++++
Nízka hmotnosť
++++
Odolnosť proti defektom
+++++
Brzdná schopnosť
++++
Použitie
ENDURO
DOWNHILL
Povrch
Suchý
zmiešaný
skalnatý

DZO

DZO je impozantný plášť. Posiaty obrovskými štupľami od okraja ku okraju. Na prvý pohľad to Efektivita
vyzerá ako pneumatika motocykla. Je to pravdepodobne jeden z najagresívnejších DH plášťov,
aké je možné nájsť. DZO nemá strach z bahna. Prehryzie sa ním a "vypľuje" ho. Ale DZO je vo
svojej agresivity stále adaptabilný. Štuple možno ľahko orezať podľa potreby pomocou ostrého
noža. Sú na nich orezové značky, čo umožňuje ich rovnomernú ľahkú a presnú modifikáciu.

BENEFITY
Špeciálny DH plášť do blata
Odolnosť voči prepichnutiu Hardskin
Kord plášťa tvoria dve vrstvy o hustote 2x66 TPI uložené na sebe, čo zaručuje štrukturálnu
integritu a odolnosť voči prepichnutiu.
Závodná odolná RR zmes.
Upraviteľné štuple so značkami na orezanie.
Jazdia na nich napríklad Mick Hannah a Hutchinson UR DH tím.
Kvalita vyrobená vo Francúzsku

++
Bočná priľnavosť
+++++
Samočistiaca schopnosť
+++++
Nízka hmotnosť
+++
Odolnosť proti defektom
+++++
Brzdná schopnosť
+++++
Použitie
DOWNHILL
Povrch
mokro
blatistý
mokro

ROAD

FUSION 5

Hľadali sme a našli, narodil sa plášť Fusion 5!

Použitie

V priebehu 2 rokov, počas ktorých pracovali Hutchinson tímy na procese, ktorý by umožnil
využitie HDF> 5 na dosiahnutie vysokej úrovne výsledkov v piatich charakteristikách plášťa:
Priľnavosť / účinnosť / trvácnosť / odolnosť voči defektom / komfort.

Závodné

Je to zjednotenie práce celej skupiny HUTCHINSON, pokiaľ ide o výskum, vývoj a skúsenosti vo Povrch
výrobe najlepšej cyklistickej zmesi. Je výsledkom 105 kombinácií zmesí, 80 000 míľ testovania v
laboratóriách a 21 000 míľ na bicykli.
Konečný cieľ: Ponúknuť každému cyklistovi cestné pneumatiky HUTCHINSON, ktoré si zaslúži.

BENEFITY
FUSION 5 Galactik: Vysoko výkonná verzia konceptu Fusion5. Dušové alebo tubeless, Fusion 5
Galactik je ľahký a vysoko odolný plášť. Definitívne obľúbený plášť pre pretekárov, ktorí hľadajú
rýchlosť a výkon.
Fusion 5 PERF: Fusion 5 Perf ťaží z HDF> 5 technológie a kevlarového vystuženia. Vhodné pre
náročných pretekárov aj občasných cyklistov, ktorí si odmietajú vybral medzi výkonom a
trvácnosťou.
FUSION 5 ALL SEASON: Špeciálne vyvinutá zmes prináša účinnosť a priľnavosť za každého
počasia. Väčšia zrnitosť zabezpečuje väčšiu priľnavosť a odolnosť proti prepichnutiu. Priečne
pruhovaný dizajn slúži na odvod vody a optimálnu priľnavosť. Na dlhé zimné jazdy, neisté jarné
cesty alebo v suchých letných podmienkach bude Fusion 5 All Season výborne slúžiť cyklistom,
ktorí jazdievajú pravidelne.

zmiešaný

SECTOR 28/32

Sektor bol vyvinutý pre profesionálne tímy, ktoré si konkurujú na Paris‐Roubaix Classic. Ide o Efektivita
28mm súťažný plášť, ktorý vyniká na nerovných cestách, dlažobných kockách a štrkových
podmienkach. Váži iba 295 gramov, vysokú účinnosť a má nízky valivý odpor napriek svojmu
28mm profilu. Vyžaduje použitie tmelu (Protect'Air Max) aby si zachoval vduchotesnosť. Dezén
je na vrchu hladký s mierne drážkovanými bočnicami. Dvojzložková behúňová zmes ponúka
efektivitu v hornej časti plášťa a vynikajúcu priľnavosť v zákrutách. Guľatý profil prispieva k
veľmi predvídateľnej manipulácii s plášťom.

BENEFITY
Vysoký výkon a kvalita jazdy
28 mm pre optimálnu jazdu v tvrdých podmienkach
Zámok pätky pre vyššiu bezpečnosť.
Behúň z dvojzložkovej zmesi sa správa výborne vo všetkých podmienkach počasia.
Jemné, ale napriek tomu pružné puzdro s 127 TPI
Len 295 g (bez tmelu)
Protidefektová ochrana pod behúňom pomáha predchádzať prepichnutiu pri zachovaní
rovnakého výkonu
Ochrana pred defektom
Nižší tlak pre komfortnejšiu jazdu
Opraviteľné vlastnými rukami s Protect’Air Max Sealant (povinné)
Možné jednoducho zalepiť s Hutchinson Rep'Air Patch Kit
Kvalita vyrobená vo Francúzsku

++++
Bočná priľnavosť
++++
Nízka hmotnosť
++++
Odolnosť proti defektom
+++++
Opotrebenie
++++
Komfort
+++++
Použitie
Závodné
Športová jazda
Dlhé vzdialenosti
Tréning

INTENSIVE 2
ROAD
TUBELESS

Intensive 2 Road Tubeless je najodolnejšie z radu cestných bezdušových plášťov. 25 mm široký, Efektivita
s výstužou proti prepichnutiu od pätky k pätke a s jedným milimetrom behúňovej zmesi naviac
tvoria odolný a pohodlný plášť. Dvojzložková zmes robí z plášťa Intensive výbornú voľbu do
mokrého i suchého počasia.

BENEFITY
Vysoký výkon a kvalita jazdy
Extra milimeter zmesi na stredovom behúni proti zvýšenému opotrebovaniu.
Zámok pätky pre vyššiu bezpečnosť.
Behúň z dvojzložkovej zmesi sa správa výborne vo všetkých podmienkach počasia.
Jemné, ale napriek tomu pružné puzdro s 127 TPI
Protidefektová ochrana pod behúňom pomáha predchádzať prepichnutiu pri zachovaní
rovnakého výkonu
Ochrana pred defektom
Nižší tlak pre komfortnejšiu jazdu
Opraviteľné vlastnými rukami s Protect’Air Max Sealant (povinné)
Možné jednoducho zalepiť s Hutchinson Rep'Air Patch Kit
Kvalita vyrobená vo Francúzsku

+++
Nízka hmotnosť
+++
Odolnosť proti defektom
+++++
Opotrebenie
+++++
Komfort
+++++
Použitie
Športová jazda
Dlhé vzdialenosti
Tréning
Povrch

INTENSIVE 2
REINFORCED

Intensive 2 je vyvinutý, aby bol odolný, pohodlný a bezpečný. Jeho polyamidová ochranná
výstuž ho robí vysoko odolným proti prerazeniu. Navyše, jeho výstuž Hardskin chráni bočnice
proti porezaniu a odreniu. Intensive 2 je v ponuke v dvoch rôznych farebnch kombináciách.
Jeho dvojzložková zmes zabezpečuje priľnavosť pri zatáčaní a účinnosť pri jazde v hornej časti
pneumatiky. Je vhodný do každého počasia.
BENEFITY
Tréningový plášť do každého počasia s veľmi dobrou priľnavosťou
Veľmi dobrá odolnosť voči prepichnutiu.
Boky plášťa spevnené výstužou Hardskin.
Behúňová zmes zaručuje vysokú odolnosť.
Všetky modely v čierno‐červenej a čierno‐bielej kombinácii.
Kvalita vyrobená vo Francúzsku

Efektivita

+++
Nízka hmotnosť
+++
Odolnosť proti defektom
+++++
Opotrebenie
+++++
Komfort
++++
Použitie
Športová jazda
Dlhé vzdialenosti
Tréning
Povrch

EQUINOX 2

The Equinox je výborný dušový plášť. Má behúň z odolnej dvojitej zmesi vo variante s alebo bez Efektivita
ochrany pred prepichnutím fo forme skladačky alebo oceľových pätiek. Centrálna zmes má
vyššiu tvrdosť, čím plášť odoláva opotrebovaniu a má vyššiu účinnosť. Bočná zmes má menšiu
tvrdosť, čím lepšie drží v zákrutách. Možnosť výstuže poskytuje väčšiu ochranu proti
prerazeniu. Aramidová skladačka ponúka možnosť nižšej hmotmosti. Oceľové pätky bez
výstuže plášťa ponúkajú najlepšiu možnú hodnotu pri tomto modeli.

BENEFITY
Vynikajúci tréningový plášť.
Výborný pomer ceny a výkonu
Dušový plášť do každého počasia
Odolná a výkonná zmes
Model s výstužou proti prepichnutiu
Možnosť aramidovej skladačky alebo oceľovej pätky
Šesť rôznych farebných kombinácií plus čierna

++
Nízka hmotnosť
++
Odolnosť proti defektom
+++
Opotrebenie
+++
Komfort
+++
Použitie
Rekreačné
Tréning
Povrch

NITRO 2

Nitro 2 je ľahšia verzia predchádzajúceho Nitro. Iba 290 g pri plášti s oceľovými pätkou. Nitro 2 Efektivita
má tiež nové farby s čiernymi bočnými stenami a dva farebné behúňe (čierna‐červená‐biela‐
modrá). Za výbornú cenu ponúkajú vynikajúcu hodnotu a výdrž. Jeho behúňová zmes zaručuje
dobrú životnosť a odolnosť proti prerazeniu. Nitro 2 je tiež ľahší ako jeho predchodca vďaka
Skinwall povrchu.

BENEFITY
Kvalita Hutchinson aj pri rekreačnom produkte
Plášť dobrej kvality za nízku cenu.
Trvácne a odoln voči prepichnutiu.
Dobrý výkon v každom počasí
Dve rôzne farby behúňa.
Skinwall povrch pre pružnú jazdu
Oceľová pätka

+
Nízka hmotnosť
+
Odolnosť proti defektom
++
Opotrebenie
+++
Komfort
+++
Použitie
Rekreačné
Tréning

