
 

 

 

ADDIX PERFORMANCE 
 

 

 

Σπξώμηε ηνλ εαπηό ζαο ζηα όξηά ηνπ θαη δεηήζηε ην κέγηζην 
από ην ειαζηηθό ζαο. Όηαλ ε πίεζε θαη ν αληαγσληζκόο είλαη έληνλα, 
θαλεξώλνληαη ηα αιεζηλά ρξώκαηα: πεξηζζόηεξε πξόζθπζε, πεξηζζόηεξε ηαρύηεηα, 
πεξηζζόηεξε δηάξθεηα δσήο. 
Ζήζηε κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε.  
ADDIX - ε ζύλζεζε πνπ αληηθαζηζηά ηα ειαζηηθά ηεο ζεηξάο EVO πξνεγνύκελεο γεληάο. 

Με ηελ ηερλνινγία Addix, ε Schwalbe πξνζθέξεη ζεκαληηθά βειηησκέλεο ιύζεηο, ηδηαίηεξα 
ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ειαζηηθώλ, θαη ζεκαηνδνηεί έλα λέν επίπεδν 
απόδνζεο, όρη κόλν ζε αγσληζηηθή ρξήζε, αιιά θαη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο MTB θαη ηηο 
πνιύ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπο. 
Γηα ηελ ζύλζεζε Addix, ε Schwalbe ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξζύγρξνλε θαη εμαηξεηηθά 
αθξηβή ηερλνινγία αλάκημεο, ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ζηε βηνκεραλία 
ειαζηηθώλ πνδειάησλ. Η δηαδηθαζία αλάκημεο επηηξέπεη έλαλ ζρεδόλ άπεηξν αξηζκό 
παξαιιαγώλ παξακέηξσλ θαη, κε ην λέν πιηθό παξαγσγήο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθά 
γηα ην Addix, απηό δεκηνπξγεί εληειώο θαηλνύξηνπο ηύπνπο ειαζηηθώλ. 

Τα λέα πιηθά αλαιόγσο κε ηνλ ηξόπν αλάκημεο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπο 
δεκηνπξγνύλ ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ειαζηηθώλ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η γόκα ADDIX SPEED είλαη ε ζύλζεζε γηα ρξήζε XC. 

Εδώ είλαη ε απάληεζε γηα εθείλνπο πνπ ζα ήζειαλ λα πάλε αθόκα πην γξήγνξα. Υπάξρεη 
κόλν έλα πξάγκα πνπ ε ADDIX Speed αγαπά πξαγκαηηθά θαη απηή είλαη ε ηαρύηεηα. 
Σπλεπώο, ε αληίζηαζε θύιηζεο έρεη κεησζεί δξακαηηθά. Είλαη ρακειόηεξε από ην 
πξνεγνύκελν PaceStar, αιιά ηαπηόρξνλα ην ADDIX Speed είλαη πην αλζεθηηθό θαη κε 
κεγαιύηεξε ειαζηηθόηεηα. 

Rolling prop. Damping Grip Durability 
ADDIX Speed 110% 105% 115% 125% 
PaceStar Compound 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Η γόκα ADDIX SPEEDGRIP, ε ζύλζεζε γεληθήο ρξήζεσο. Θδαληθή γηα XC, AM θαη Trail. 
Η πιεηνςεθία ησλ ειαζηηθώλ ηεο ζεηξάο EVO ππάξρεη ζε έθδνζε ADDIX Speedgrip! 
Αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνύκελε έλσζε PaceStar, όπνπ ε ζεκαληηθόηεξε, αλ θαη όρη ε κόλε 
δηαθνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο είλαη ε δηάλπζε κεγαιύηεξεο 
απόζηαζεο θαη ζπλεπώο ε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Πνιιά από ηα πάληα: ηαρύηεηα, πξόζθπζε θαη αλζεθηηθόηεηα. Ο ζπλδπαζκόο θαη ησλ 
ηξηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηέιεηαο ζύλζεζεο είλαη ζρεδόλ αδύλαην ζηε 
ζεσξία, αιιά ηώξα ε Schwalbe ην έρεη ήδε θάλεη κε ην ADDIX Speedgrip! 

Rolling prop.Damping Grip Durability 
ADDIX SPEEDGRIP 94% 115% 135% 162% 
PaceStar Compound 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η γόκα ADDIX SOFT είλαη κηα ζύλζεζε πνπ γεθπξώλεη πνιινύο θιάδνπο. Σπλδέεη ηνλ 
θόζκν ηνπ Εnduro θαη ηνπ Downhill κε ηελ Αll-mountain πνδειαζία. Εληππσζηάδεη επίζεο 
όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια ειαζηηθά ADDIX - κεγαιύηεξε ηαρύηεηα: 
Soft ζην κπξνζηηλό κέξνο, Speedgrip ζην πίζσ κέξνο. Ή πεξηζζόηεξε απόζβεζε: Ultra 
Soft ζην κπξνζηηλό κέξνο, Soft ζην πίζσ. 

Πξνζθέξεη εμαηξεηηθό ρεηξηζκό θαη παξέρεη εληππσζηαθά θαιή απόζβεζε. Απηή είλαη ε 
γόκα ADDIX Soft. Πξνζθέξεη ηελ ηέιεηα ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ δύν. Τν απνηέιεζκα είλαη 
κηα εθπιεθηηθά δηαζθεδαζηηθή πνδειαζία θαη είλαη ζεκαληηθά πην αλζεθηηθή από ηελ 
πξνεγνύκελε ζύλζεζε TrailStar.  
Σπκβνπιή: Η ADDIX Soft είλαη επίζεο ηδαληθή γηα e-MTBs. Εδώ παίδνπλ πξαγκαηηθά ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο "κεγάιεο απόζβεζεο θαη ηζρπξήο πξόζθπζεο", θαη ιόγσ ησλ 
βειηηζηνπνηεκέλσλ ηδηνηήησλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην θάλεη απηό όιν ην ρξόλν! 

Rolling prop. Damping Grip Durability 
ADDIX SOFT 120% 104% 112% 149% 
TrailStar Compound 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Η γόκα ADDIX ULTRA SOFT είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ζθιεξή ρξήζε ηνπ Εnduro 
θαη ηνπ Downhill. Η εληππσζηαθά θαιή απόζβεζε έρεη βειηησζεί πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνεγνύκελε ζπλζεζε VertStar, ελώ παξάιιεια ε ADDIX Ultrasoft είλαη θαηάιιειε 
γηα ρξήζε ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ιόγσ ησλ ζεκαληηθά βειηησκέλσλ ηδηνηήησλ ζε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίαο όπνπ ε πξόζθπζε θαη ε απόζβεζε είλαη δύζθνιν λα 
δεκηνπξγεζνύλ. 

Εμαηξεηηθά καιαθή γηα λα αληηκεησπίζεηε πνιύ δύζθνιεο πξνθιήζεηο. Η γόκα ADDIX 
Ultra Soft πξαγκαηηθά θνιιάεη ζην έδαθνο θαη έρεη ζαλ κόλν ζηόρν ηελ κέγηζηε 
απόζβεζε θαη ηελ κέγηζηε πξόζθπζε. 

Rolling prop. Damping Grip Durability 
ADDIX ULTRA SOFT 110% 105% 106% 112% 
VertStar Compound 100% 100% 100% 100% 

 


