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SÄHKÖPYÖRILLE VIRITETTY

BLACK DIAMOND E
PIDENTÄÄ KETJUJEN JA RATTAIDEN ELINIKÄÄ
PITKÄKESTOISIN IKINÄ
YLI 1000 KILOMETRIÄ YHDELLÄ VOITELULLA

Zero Friction Cycling on maailman johtava ja kaikkien
valmistajien luottama testilaboratorio eri ketjuöljyjen
voitelukyvyn mittaamiseen. Yli 300.000 testikilometriä
eri voiteluaineilla muodostavat kattavan tietopankin
markkinoilla oleveista voiteluaineista. Mikään muu
ketjuöljy ei ole päässyt riippumattomissa testeissä
lähellekään Rex Black Diamondin voitelukykyä. Black
Diamond päihitti testeissä kilpailevat ketjuöljyt, vaikka sen
testaamisessa käytettiin ällistyttävän pitkää, jopa 1000 km
voiteluväliä.

TEHOA JA VÄÄNTÖÄ
SÄHKÖPYÖRISSÄ VOITELULLA ON VÄLIÄ!

Sähköpyörissä ketjut ja rattaat altistuvat tavallista
suuremmille voimille. Pienet rataskoot, matala kadenssi ja
suuri teho ovat yhdistelmä, joka kuluttaa ketjut ja rattaat
vaihtokuntoon nopeasti. Oikean ketjuöljyn valinnalla
ketjujen käyttöikä voidaan jopa kuusinkertaistaa.
Voimansiirron ollessa liikkeessä, Black Diamond E:n
nanopartikkelit muodostavat metalli metallia vasten
-kontaktipintoihin äärimmäisen kestävän ja pienikitkaisen
pintakerroksen, parantaen ketjuöljyn voiteluominaisuuksia
merkittävästi. Matalan kitkan ja matalan kulumisen

lisäksi Rex-ketjuöljyjen kyky palautua hiekan, veden
ja pölyn aiheuttamista tilapäisistä voiteluhäiriöistä on
tutkitusti kategoriassaan markkinoiden paras. Rex ei
muutu pahastikaan likaantuessaan ketjuja kuluttavaksi
hiomatahnaksi. Tästä voidaan kiittää Rexin laajaa
tietämystä likaa hylkivistä vahoista ja niiden lisäaineista.

PARANNETTU KOOSTUMUS
NANOTUNGSTENIITILLA LISÄÄ VOITELUKYKYÄ

Otimme Black Diamondin reseptin ja muokkasimme
siitä entistä paremman sähköpyörille kahdella tavalla.
Nanotungsteniitti (WS2) parantaa voiteluaineen
paineensietokykyä ja alentaa kitkatasoa entisestään.
Yhdessä Black Diamond -nanopartikkelien kanssa
käytettynä saavutetaan synergistinen vaikutus:
Molempien lisäaineiden käyttäminen optimaalisessa
määrässä antaa lopputuloksen, joka on parempi kuin
osiensa summa. Sekoitamme molemmat nanolisäaineet
öljy- ja vahaseokseen ultraäänikäsittelyssä parhaan
tuloksen saamiseksi. Lisäsimme koostumukseen myös
Rexin N-Kinetic™ hydrofobisia polymeerejä. Ne antavat
Black Diamond E:lle aiempia ketjuöljyjämme paremman
ruostumisen estokyvyn, ja estävät öljyn jähmettymistä
kylmissä olosuhteissa. Myös puhtaanapito helpottuu,
koska ketju on aiempaa helpompi pyyhkiä puhtaaksi.

LISÄÄ TIETOA KÄÄNTÖPUOLELLA

ENNÄTYKSIÄ RIKKOVA
KETJUÖLJYJEN UUSI MERKKIPAALU

Keskivertoketjuöljyyn verrattuna, Black Diamondilla
ketjun kuluminen on mukaan kuusi kertaa vähäisempää.
Ero on huomattava jopa verrattuna markkinoiden muihin

Absolute Black Graphene Wax

Ceramic Speed Ufo Drip 2

Silca Hot Melt Wax

Silca Synergetic Lube

Rex Domestique

1067 km

Absolute Black Graphene Lube

Revolubes prototype

1867 km

Rex Black Diamond

huippuöljyihin.

Voitelukyky kertavoitelulla, maantieajoa simuloiva testi
Kilometrimäärä kunnes uusi ketju saavuttaa 0,1% venymän.
Koko testiprotokolla: www.zerofrictioncycling.com.au

SÄÄSTÄÄ WATTEJA

VÄHENTÄÄ SÄHKÖPYÖRÄN HUOLTOTARVETTA
Kitka ja kuluminen kulkevat käsi kädessä. Käyttämällä Rex
Black Diamond E:tä vähennät sähköpyöräsi voimansiirron
kulumista merkittävästi. Komponentteja tarvitsee uusia
harvemmin, ja voit keskittyä ajamiseen pyöräsi huollossa
seisottamisen sijaan. Kokonaissäästö ajokaudella voi olla
useita satoja euroja. Pyörän kokonaiskäyttökulut alenevat,
ja ketjuöljy maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.
Voimansiirron säästäminen Black Diamond E:llä on

PARAFIINIPOHJAINEN

LIUOTINVAPAA, HAIHTUMATON, LAIMENTAMATON
Suurin osa kaikista saatavilla ketjuöljyistä sisältää
haihtuvia liuottimia tai jopa vettä. Se on hyvä keino
valmistuskustannusten alentamisessa, mutta Rexillä
ajattelimme toisin. Jokainen pisara Rexiä on 100%
voiteluainetta; kaikki mitä laitat ketjuun pysyy siellä
eikä haihdu ilmaan. Tämän ansiosta pienestä ja helposti
mukana kulkevasta pullosta saadaan noin kolmekymmentä
voitelukertaa. Levitä tippa per nivel ja olet valmis ajamaan.

helppoa: Voitele ketju silloin tällöin ja pidä ketju puhtaana

#908 Black Diamond E, suositushinta 39,90€ sis alv.

pyyhkimällä sen pinta puhtaaksi ajoittain liinalla. Zero

#9081 Black Diamond E 225ml workshop, sh. 199,50€ sis. alv.

Friction Cyclingin testeissä Black Diamond toimi 1000 km
voiteluvälillä jopa paremmin kuin 400 km voiteluvälillä.

www.rex.fi
Oy Redox Ab, Keskustie 62, 19600 Hartola
Instagram: rex_bike Facebook:rexbikedivision

