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Proč Schwalbe nabízí zimní pláště jen s hřeby?
Velmi jedoduché. Proto, že je považujeme za jediné bezpečné řešení, chcete-li
jezdit na sněhu a ledu.
Samozřejmě by bylo hezké, neslyšet neustálé zvuky od hřebů.U automobilů
jsou zimní gumy s lamelovou technikou a přilnavou směsí dobrý nápad. U kola
je tato situace kompletně jiná. Jezdí se jen na dvou pláštích a pokud se na ledu
dostanetedo smyku, ležíte hned na nose.
Máme dostatek plášťů s přilnavou směsí a velmi hrubým vzorkem, které výborně
slouží na mokré silnici, bahnitých lesních cestách a dokonce i na pevném sněhu.
Kdo hledá podobný plášť může zvolit např. Smart Sam nebo Marathon Mondial. Ale
kdo se chce jistě pohybovat po ledovaté silnici, pro toho přicházejí v úvahu pouze
hřebové pláště.

Co je nutné vědět o hřebových pláštích?
Dá se s hřeby jezdit po normální silnici? Žádný problém. Pokud bude na silnici
však sníh jen místy a ta bude většinou holá, budou Tě ty zvuky brzo rušit.
A nepodklouzne mi to? Ne.Hřeby se zakousnou velmi dobře i do normálního
asfaltu. Dokonce ani rychlé projetí zatáčkou není problém. Jen na hladkém
povrchu jako například na dlažbě už potom plášť nedrží.
Nejsou hřeby zakázáné? U plášťů pro kola nejsou hřeby problém. Pro auta jsou
hřeby v některých zemích zakázané,protože poškozují silnice.Rychlá elektrokola se
považují za vozidlo.
Je nutné pláště zajet? Pro zaručení pevnosti uchycení hřebů je dobré pláště cca
40 km zajet na asfaltu. Při zajíždění se vyvaruj prudkému brzdění a zrychlování.
Jak dlouho hřeby vydrží? Všechny hřeby Schwalbe mají jádro z extrémně
odolného tvrdého kovu(wolfram-karbid). S tím lze najet několik tisíc kilometrů.
To,že se špičky trochu zbrousí a hřeby trochu zatlačí, je normální.
Ztratil jsem některé jednotlivé hřeby. Mohu je nahradit? Ano, nabízíme nyní
sadu náhradních hřebů s nářadím.
Kde je hranice použití plášťů? Při hlubokém sněhu nepomůžou ani hřebové
pláště.
U nás leží sníh jen zřídka.Jak mohu smysluplně využít hřebové pláště?
Optimální je mít pláště namontované na druhém biku. Ráno se rozhodneš podle
podmínek pro vhodné kolo. Je-li silnice ledovatá, že i auta jezdí jen velmi opatrně,
je skvělý pocit mít jízdu s hřebovými plášti pod kontrolou.
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