Zadeldruk
meting

€ 65,-

ZADELDRUKMETING VOORKOMT EN VERHELPT ZADELPIJN
Heeft u last van Zadelpijn, rug of bekkenproblemen? Dan kan de oorzaak liggen in een

verkeerd-of verkeerd afgesteld zadel. Een dynamische drukmeting maakt zichtbaar wat
er allemaal op het zadel gebeurd tijdens het fietsen. Hoe werkt zo’n zadeldrukmeting? Dit
wordt gedaan door een hoes die over het zadel wordt geschoven, deze hoes zit vol met
druksensoren die elke druk op het zadel kan meten, zo kunnen wij precies zien wat er op
het zadel gebeurd, waar te veel druk ontstaat e.d. door deze gegevens te analyseren is het

mogelijk de zadelstand te optimaliseren. Op deze manier kunnen wij dus het zadel goed
voor u afstellen of u van goed advies dienen voor eventueel een ander zadel.

Wat kan men nog meer met een dynamische Zadeldrukmeting
Naast het analyseren en optimaliseren van de druk- en contactpunten op het zadel gebruiken wij de zadeldrukmeting om de schoenplaatjes juist af te stellen, en optimaliseren wij de balans op het zadel/fiets. Daardoor is niet alleen zadelpijn verledentijd maar
kunt u ook meer vermogen op de pedalen leveren.

Wat is een goed zadel?
Er bestaat geen zadel dat ideaal is voor iedereen, tenslotte heeft niet iedereen dezelfde lichaamsbouw. Ook kan een voor u perfect zadel veel ongemak veroorzaken als deze voor u
niet goed is afgesteld op uw fiets. De zadelpositie dient in 3 dimensies goed te staan n.l. de
hoogte, de kanteling en de zadel terug stand.

Testzadels
Wanneer uit de analyse van de drukmeting blijk dat uw zadel niet het juiste zadel voor u is
hebben wij een ruim assortiment testzadels van de merken SMP, Selle Italia, Essax en SQLab. Deze zadels monteren wij voor u op uw fiets en deze kunt u 14 dagen vrijblijvend uitproberen. Wel vragen wij hier een kleine vergoeding voor, welke in mindering wordt gebracht als u besluit het zadel bij ons aan te schaffen.
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