
Alle 
beetjes 
helpen?

Ceramic Speed maakt het steeds bonter. Haar toch al bizar dure 

derailleurkooien met grote tandwielen zijn er nu ook in een OSPW Aero-

uitvoering. Mooi? Niet echt. Veel sneller? Ook niet echt. Maar als je ook  

die laatste watts wilt besparen kun je na het betalen van ‘slechts’ 739 euro 

echt alleen je benen nog maar de schuld geven. Beschikbaar voor zowel 

SRAM-, Campagnolo- als Shimano-achterderailleurs. 
ceramicspeed.com
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GETEST
PROBLEEMLOOS POMPEN
Een tijdje terug mocht ik accucompressors 

testen. Het merk Donrox, dat won met de 

F511, heeft ook een iets groter modelletje. 

Dit is onlangs vernieuwd en ik kon als een 

van de eersten de nieuwe versie testen. De 

A922 wordt geleverd in een stevige hoes, 

zodat je hem perfect kunt opbergen in de 

auto. Oppompen gaat nog vlugger dan de 

F511 (30 liter per minuut) en hij haalt een 

druk van maximaal 10,3 bar. De batterij 

van 2000 mAh gaat lang genoeg mee. De  

motor van de pomp is sterk genoeg om 

zelfs caravanbanden en camperbanden 

mee op te pompen. Als de batterij leeg is 

kun je hem opladen met een usb c-kabel. 

Bij een lege batterij kun je verder pompen 

als je hem aansluit op de sigarettenaan-

steker van de auto. De A922 maakt wel 

wat lawaai, maar het grootste voordeel is 

dat je de druk van tevoren kunt instellen. 

Als de gewenste druk is bereikt slaat hij 

automatisch af. Eenmaal ingesteld kun je 

snel voor elke rit de druk checken en je 

bent vertrokken. Ook is er een ontlucht-

knop zodat je gecontroleerd lucht uit de 

band kunt laten lopen. De oplaadkabel en 

slang zijn lang genoeg. Donrox luistert 

goed naar de feedback van de klanten  

en heeft de vernieuwde A922 voorzien  

van een display dat beter leesbaar is.  

In de praktijk ook goed merkbaar, want  

op klaarlichte dag kun je de druk goed  

aflezen. Voor 100 euro heb je meteen  

een compressor die ook autobanden, 

luchtbedden en voet ballen kan oppompen, 

want alle verloopstukken zitten erbij. (HB)

Donrox Ride A922, € 99,95

Functionaliteit: 

Prijs/kwaliteit: 
donrox.com


