
04 www.sportkrantamstelland.nl

BEST BUY
BIKES
Best Buy Bikes • Handelsweg 2b • 3641 RC Mijdrecht • Tel: 0297-255076 • E-mail: info@bestbuybikes.nl • www.bestbuybikes.nl

Sportsmart2
Dunlop’s nieuwste technologisch geavanceerde 
band voor sportmotorfietsen ontleent zijn naam 
aan SportSmart x SportSmart = SportSmart2.

Deze band biedt comfort, superieur weggedrag*, 
optimale grip op natte en droge ondergrond, 
lange levensduur en is geschikt voor hoge snel-
heden. De technologie achter de SportSmart2. 
is ontwikkeld door het Europese R&D-team van 
Dunlop en is afgeleid van producten waarmee 
races zijn gewonnen, zoals de D212 GP Pro.

Vergeleken met SportSmart
Belangrijkste voordelen
• Verbeterde grip door het gebruik van Multi-
  Tread-technologie bij de achterband met een
  specifieke schoudercompound voor betere
  bochteigenschappen onder natte en droge 
  omstandigheden.
• Het omgekeerde loopvlakprofiel in het midden
  van de voorband verbetert de waterafvoer voor
  nog betere prestaties onder natte omstandig-
  heden.
• Verbeterde rijeigenschappen dankzij het gebruik
  van een nieuwe voorbandvorm en -constructie
  voor sneller insturen, nauwkeurig volgen van
  lijnen en remstabiliteit op hellingshoek.
• Hoog comfort dankzij toepassing van JLB-
  en JLT-technologieën, minder componenten,
  de nieuwe vorm van de banden en een lager
  gewicht.
• Geschikt voor hoge snelheden tot 300 km/h.

Best Buy Bikes
klaar voor de winter

Zoals  in een vorige editie van de Sportkrant  al 
aangekondigd  informeert  Ed Heining van Best 
Buy Bikes u  in deze uitgave over veiligheid bij 
het motorrijden.  Hierbij spelen vele aspecten een 
rol . Enkele daarvan zullen de revue passeren. 

Eén van de allerbelangrijkste  maatregelen zijn 
het aanschaffen van een ECE-2205 goedge-
keurde helm.  Daarbij speelt niet alleen de maat 
maar ook de vorm en daarmee de pasvorm van 
de helm  de belangrijkste rol. De helm dient 
strak te zitten maar niet  te knellen. Een helm 
kan gemaakt zijn van een kunststof genaamd 
polycarbonaat waarin weekmakers verwerkt zijn 
om de schaal enigszins flexibel te maken zodat er 
geen scheurtjes in komen. Als gevolg van het UV-
licht verdwijnen deze weekmakers in de loop de 
jaren en dient een dergelijke helm na ca. vijf jaar 
te worden vervangen. Een Fiberglashelm heeft 
dit nadeel niet en is opgebouwd uit een vezel-
materiaal welke bij de betere helmen onder een 
bepaalde hoek liggen ten opzichte van elkaar. 
Dit maakt een  hechtere , dunnere en daardoor 
lichtere helmschaal mogelijk. Door het zweten  
tijdens gebruik en het daardoor verouderen van 
het voeringsmateriaal en de veranderingen in 
het modebeeld blijkt in de praktijk dat ook deze 
helmen meestal na zo´n vijf , zes jaar worden 
vervangen. 

Accu druppellader Optimate3+ 
van €59.90 voor €49.90 

met gratis montage 

Accudruppellader CTEK xs0.80 
van €59.90 voor €49.90 

met gratis montage

Werkplaats
Onze technici  zijn gediplomeerd en worden re-
gelmatig bijgeschoold over de nieuwste technie-
ken. U kunt bij ons terecht voor alle onderhouds-
werkzaamheden en reparaties aan bijna alle 
motormerken en scooters. Wij maken graag een 
persoonlijke offerte voor u zodat u vooraf weet 
waar u aan toe bent en niet voor nare verrassin-
gen komt te staan.

Geen winterslaap voor uw motor?                                                                                                                           
Wie in November  een afspraak maakt voor een 
onderhoudsbeurt uit te voeren in de maanden 
December tot en met Februari, ontvangt 10% 
korting op het factuurbedrag. Ook wordt uw motor 
of scooter gratis gehaald en gebracht.

Winterstalling.                                                                                                                                       
Zoekt u een veilige plaats om uw motor tijdens de 
winterperiode te stallen? Best Buy Bikes biedt u 
ook hiervoor interessante mogelijkheden.                                                                                                    
Voor slechts € 7.50 per week staat uw motor 
droog, verwarmd en beveiligd. Voor slechts €1.- 
per week meer huurt u er een druppellader voor 
uw accu erbij. Indien wij gedurende de winterstal-
ling ook een onderhoudsbeurt aan uw motor mo-
gen uitvoeren krijgt u een maand en winterstalling 
en druppellader-huur gratis.

Reserveer NU en bel 0297-255076 of stuur een 
mail naar info@bestbuybikes.nl

Gun de accu van uw motor een langer leven!  
Indien uw motor langere tijd stil staat zal de 
accucapaciteit afnemen waardoor hij misschien 
niet meer aanslaat als u dat verwacht. Om deze 
ongewenste tegenvaller te voorkomen kunt u 
door ons een accudruppellader laten monteren 
voor slechts € 49.90. Hiermee verlengt u de 
levensduur van de accu welke in de meeste 
gevallen veel meer kost dan de druppellader en 
het scheelt ergernis. 

BEST (BUY) BIKE VAN DE MAAND

HONDA 
CB 750 SEVEN FIFTY

Bouwjaar 1998
Kilometerstand: 50.000 KM 

Nu € 2750,-  
Garantie 3 maanden

Veilig motorrijden

De meest  lichte en kostbare helmen welke in de 
racerij worden gebruikt zijn vaak van Carbon en  
bevinden zich hierdoor in een hoge prijsklasse. 
Het is zeker niet nodig om voor dagelijks gebruik 
een dergelijk type helm aan te schaffen.  Bij Best 
Buy Bikes  vindt u vele helmen van de merken 
Nitro, Shark, Premier  en Scorpion welke allemaal 
ruimschoots aan de kwaliteitsnormen voldoen en 
al  leverbaar zijn vanaf ca. €130.- .

Ook aan de beschermende kleding worden vele 
uiteenlopende eisen gesteld. Zo eisen we een 
maximale bescherming tijdens een eventuele val, 
maximaal draagcomfort, waterdichtheid, warm 
maar ook ademend. Al deze eisen worden vaak 
in zeer ingenieuze kledingontwerpen samen-
gevoegd. Zo heeft leer de beste slijtvastheid bij 
glijden over het asfalt. Bovendien worden de 
stiksels bij kwalitatief goede overalls  zoals van 
`EVOLUTION` in de diverse delen zowel aan 
de buitenzijde als vanaf een omslag aan de bin-
nenzijde met extra sterk ijzergaren aan elkaar ge-
naaid. Zo kan het stiksel aan de  binnenkant niet 
het asfalt raken en blijft de overall  één geheel.  
Bij textiele kleding is het  comfort vaak beter  en 
is het dragen praktischer  doordat  het soepeler 
is.  Door de zeer fijne membraam-technieken 
welke nu uit de industrie worden aangeboden 
zijn er zeer slijtvaste maar toch ook ademende 
weefsels mogelijk Ook is een jas of broek vaak 
uit meerdere uitneembare lagen opgebouwd. 
Eén compleet jack van uiterst warm waterdicht 
winterjack tot een supergeventileerde zomerjas 
voor eén prijs. U vindt een uitgebreide collectie 
van  EVOLUTION en RICHA , IXON en GRAND-
CANYON bij Best Buy Bikes. 

Voor wat betreft de veiligheid van de motor zelf,  
zetten we graag even de belangrijkste zaken voor 
u op een rijtje. Weet u bijvoorbeeld hoe lang de 
remvloeistof al in het systeem aanwezig is.  Dit is 
zeer belangrijk in verband met het kookpunt van 
de vloeistof welke bij veroudering sterk afneemt. 
In de praktijk merkt u dit door bij langdurig en 
veelvuldig achter elkaar remmen er een sponzig 
gevoel op uw remhendel optreedt en de rem 
steeds dieper moet worden ingeknepen om toch 
te kunnen remmen.  

De banden slijten bij een motorfiets, zeker de 
achterband, het snelst op het middelste gedeelte 
van de band. Bij een aantal merken, waaronder 
Dunlop, is er een slijtage-indicator in het profiel 
aangebracht zodat goed te zien is wanneer de 
band aan vervanging toe is. De slijtage wordt 
heel erg beïnvloedt  door de bandenspanning. De 
ervaring heeft geleerd dat heel, heel veel motor-
rijders de banden op de meestal te lage spanning 
rijden.  
Met de huidige Dunlop-banden-opbouwtech-
nieken is het voor  de supersporttypes veelal 
mogelijk om bij circuitgebruik op een zeer lage 
spanning te rijden terwijl bij gebruik op de 
openbare weg dezelfde band weer op een hogere 
spanning  gereden kan worden.  Bij een lage 
spanning ontstaat er een hogere temperatuur in  
het rubber . Dit wordt hierdoor zachter en biedt 
dan meer grip. Uiteraard komt dit de slijtvastheid 
niet ten goede. Daarom is een moderne band 
vaak opgebouwd uit verschillende rubbersamen-
stellingen. Op het middenloopvlak is een hard, 
slijtvast rubber-soort  toegepast terwijl meer naar 
de zijkant een zachtere soort wordt gebruikt om 
meer grip te hebben. Dit betekent dat er voor elk 
type motor een juiste type band moet worden 
gebruikt. Best Buy Bikes informeert  u graag het 
juiste type band voor uw motorfiets .

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden 
gehouden over de acties en activiteiten van Best 
Buy Bikes via de nieuwsbrief laat u dit dan weten 
via info@bestbuybikes.nl


