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Een klein maar fijn verschil bij de snelheidsmeting

Supermagneet als spaakmagneet

Oorspronkelijke magneet

Wie heeft zich niet al over de lelijke
spaakmagneten voor de
snelheidssensor aan de racefiets
geërgerd?

Nadat ik had gelezen, dat in dure
aerofietsen een magneet voor de
snelheidsmeting geintegreerd is,
besloot ik bij mijn American Classic
wielen de magneet van de
snelheidssensor CycloSport door een
elegantere versie te vervangen.

Supermagneet

Zo ziet het er dus met een
supermagneet uit, die zijdelings op de
aerovelg aangelijmd is.

Wat wielrenfreaks zeker interesseert is
de gewichtsbesparing van bijna 10
gram. De magneet is slechts 0,3 gram
zwaar, het originele deel weegt 10 gram!
Daar lach je nu misschien om, wanneer
ik dat echter in de formule op
www.2peak.com (2peak.com/tools/
powercalculator.php) invul, komt hier
een tijdvoordeel van 2 seconden op een
traject van 90 kilometer en 1000 meter hoogteverschil uit!

Indien men de verbeterde aerodynamica, die men helaas nicht zo goed kan
berekenen, erbij telt, komt men zeker op 10 of meer seconden, die men bijv. voor
een Ironman bespaart. Goed - vergeten we die paar seconden, maar mij
persoonlijk bevalt het gewoon beter en dat is ook wat extra moeite waard!

Schaar, plakband en supermagneet

Alles wat u nodig heeft:

 • Magneet S-05-02-N52N (www.
supermagnete.fr/dut/S-05-02-N52N)

 • Rekbaar plakband, bijv. plakband voor
elektroinstallaties

 • schaar
 • ev. later UHU MAX REPAIR (www.

supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01)
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De opgelijmde supermagneet van dichtbij

Het plakband heeft tot nu toe meer dan
1000 km gehouden, zonder zichtbare
sporen, dat het binnenkort zou kunnen
loslaten. Eigenlijk heb ik de bevestiging
met plakband uitsluitend voor de
testfase voorgezien, later zal ik de
magneet met UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01) op de
velg lijmen. Tot nu toe was dat niet
nodig, ik heb in geval van nood ook nog
9 stuks over, aangezien de minimale
bestelhoeveelheid 10 stuks bedraagt.

Felt F55, zoals hier voor je staat: 9,1 kg.

En aangezien elke triatleet trots op "zijn
machine" is, kon ook ik het niet laten,
een foto van mijn Felt F55 toe te
voegen.

Heb overigens dit jaar de wielrenafstand
bij de Ironman 70.3 in Rapperswil in
2:31:40 weten te volbrengen. Vorig jaar
waren het nog 7 minuten meer, met
ongeveer hetzelfde aantal kilometers
training! Of het nu aan het
gewichtsvoordeel van 10 g (dankzij de
Supermagneet) gelegen is, of dat het
sterke magneetveld nog andere invloeden op het prestatievermogen heeft, weet
ik niet ;-). In ieder geval had ik een goede dag.

Gebruikte artikelen
1 x S-05-02-N52N: Schijfmagneet Ø 5 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.fr/
dut/S-05-02-N52N)
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