Selfkant-Millen, 8.5.2014

Aan Marco Smeets
Firma Proff te Beek (L)
Beste meneer Smeets,
Ik had U nog beloofd mijn ervaringen met U te delen over Uw product, de Strike Hold,
van America. Voordat ik begin met mijn ervaring aan U te vertellen is dit product het beste product dat ik ooit gehad
heb. Ik ben blij dat U mij benaderd hebt om het voor U uit te testen. In één woord is de Strike Hold PERFECT in al zijn
facetten (reinigen, smeren en beschermen).
Mijn naam is Erich Hacken, ik ben 41 jaar oud en ik heb als hobby mountainbiken op semi professioneel niveau. Ik zal
binnenkort ook deelnemen aan de Deutsche MTB Meisterschaft in de Eifel. Mijn fiets is een CUBE pro line, deze is
speciaal aangepast aan mijn persoonlijke wensen o.a. een active link frame vering is aangebracht.

Ik fiets vaak met 2 of 3 vrienden. Als wij gaan fietsen dan fietsen wij gemiddeld 50 tot 80 km aan een stuk.
2,5 tot 3 uur heel intensief fietsen en variërend van 500 meter tot 1200 meter hoogte. Dit doen we 2 tot 3 keer per
week. Wanneer wij fietsen dan fietsen wij heel extreem en heel zware parcours door het Limburgse heuvellandschap,
de Ardennen en de Eifel. Mijn ervaring met een vorig product dat ik gekocht had, was een olie op basis van b’lube 3 (op
basis van teflon) van btwin. Wanneer men het aanbrengt doet het product wat elke olie of vet doet. Het kruipt in de
schakel maar blijft ook op de ketting zitten. Bij nat weer wordt de olie plakkerig en vormt een koekmassa met alle
negatieve gevolgen van dien. Het begint al vrij snel te piepen en te kraken. De enige oplossing is dan door een plas
water te rijden zodat de zand en modder los komt van de ketting. Een ander nadeel na smering van de ketting met olie
is dat men een zwarte streep op de kuiten krijgt wanneer men met de benen erlangs gaat. Op dat moment wist ik niet
anders en de professionele fietsenzaak adviseerde mij dit te gebruiken, maar ik was er totaal niet tevreden over. Toen
benaderde Marco Smeets van de firma Proff mij met de Strike Hold van America. Hij vroeg mij deze te testen omdat hij
wist dat mountainbikers extreem fietsen. Bij droog/nat weer, drassig terrein, boswegen, zandwegen, modder wij
komen alles tegen. Dus een zwaardere test met een fiets voor dit product bestaat er niet. Hij wist wat de ervaringen
van America op het gebied van wapens en vooral met betrekking tot de Golfoorlog waren. Een erg zanderige en stoffige
omgeving maar uiteindelijk grandioze resultaten. Graag wilde hij weten wat het kon betekenen voor een mountainbike
ketting ( hij had inmiddels ook al een test lopen met een Offroad crosser).
Ik ben de Strike Hold vanaf januari 2014 gaan gebruiken tot op de dag van vandaag.
Wanneer men de Strike Hold gebruikt, voelt men al meteen dat hij niet vettig is. Dit zegt natuurlijk nog niets. Toen ik al
mijn bewegende delen eerst schoon gemaakt had, heb ik de Strike Hold gebruikt. Deze heb ik dus op de ketting,
derailleur, click-pedalen en tandwielen gespoten. Je kunt heel goed zien dat de Strike Hold goed penetreert in de
ketting, wat heel belangrijk is. Ik heb hem 1 dag van te voren erop gespoten en wat mij opviel was dat hij droog was
maar wel goed gesmeerd aan voelde. Toen ben ik vervolgens met mijn vrienden gaan fietsen. Ik merkte dat alles soepel
verliep tijdens het fietsen. Het kraken van het zand tussen de ketting en tandwielen wat ik normaal al na ½ uur had als ik
door zwaar terrein aan het fietsen was, was nu niet meer te horen en tot mijn verbazing zelfs gedurende de hele rit zo’n
50 km niet meer.

Als ik thuis kom met mijn mountainbike maak ik deze schoon met de tuinslang en een kwast. Wat mij meteen opviel
was dat er geen zand en modder aan de ketting kleefde. De ketting voelde nog steeds goed gesmeerd aan met de
Strike Hold. Ik ben uit mezelf erg sceptisch en zeg niet meteen of een product goed is. Neen, hij moet bij mij bepaalde
fases doorlopen en ook aan bepaalde eisen voldoen en een geruime tijd getest zijn voordat ik mijn oordeel hierover
geef. De eerste vooruitzichten waren erg positief.
Vanaf die tijd heb ik elke keer dat ik ging fietsen 1 dag van te voren of net ervoor alle bewegende delen ingespoten met
de Strike Hold.

Wat mij ook opviel was dat het zwart worden van de ketting dat ik normaal ondervond bij het olieproduct van de
fietsenzaak nu niet meer voorkwam. Elke keer dat ik de Strike Hold weer aan het gebruiken ben, word ik steeds meer
enthousiaster. Nu na zo’n 4 maanden extreem getest te hebben kan ik het volgende van de Strike Hold zeggen:
-is niet vettig en wordt ook niet vettig
-stof, zand, grond plakt niet aan de ketting, de derailleur, de click-pedalen
-na een intensief parcours van minimaal 50 km zit de Strike Hold nog steeds op de ketting
-is perfect voor Mountainbikes, renfietsen, crossfietsen, vrijetijd fietsen
Een negatieve opmerking:
Pas op i.v.m. overspray. Dek de remschijven en de remblokken af d.m.v. een doek anders worden deze glad.

Remblokken

Remschijven

Ik kan met volle overtuiging zeggen dat de Strike Hold een fantastisch product is met al zijn superieure eigenschappen.
Ik wil géén ander product meer gebruiken voor mijn mountainbike en groenmachines (kettingzaag, heggenschaar).
Zoals Marco Smeets mij verteld had een product voor 1000 en 1 toepassingen. Ik kan iedereen die Mountainbike fietsen
beoefend van harte de Strike Hold aanbevelen en het zelf laten ervaren zoals ik het ervaren heb.
Strike Hold is een prachtig product wat ik niet meer zou willen missen. Mijn dank Marco Smeets voor het introduceren
van dit verbazingwekkend product. Indien U vragen hebt stuur mij gerust een E-mail ik zal deze beantwoorden.
Vriendelijke Groeten,
Erich Hacken
erumpels@aol.com

Firma Proff
GSM: 0031-621558794
You Tube: http://youtu.be/x6JSXL-zEnY

