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2016 Slate Safety Notice - 041416 

Safety Notice at: 
www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information
Veiligheid Merk op: 
www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information

Product: Alle Slate-modellen van Cannondale uit 2016

Probleem: Alle Slate-modellen uit 2016 zijn verkocht met banden met een binnenband. Wanneer de 
binnenband wordt verwijderd, zodat tubeless kan worden gereden, zit de band wellicht niet goed 
in de velg, waardoor de band van de velg kan lopen. Cannondale heeft meldingen ontvangen dat 
dit probleem zich in de praktijk voordoet, waardoor mogelijke veiligheidsrisico’s ontstaan.

Gevaar: Wanneer de binnenband van de velg wordt verwijderd, past de band wellicht niet goed in de velg 
en kan de band van de velg lopen, wat kan leiden tot een ongeval en tot een risico op letsel. 

Oplossing: De slate is veilig wanneer deze wordt gebruikt in de oorspronkelijke staat, met een binnenband.   
Alle gebruikers die hun Slate-modellen zo hebben aangepast dat deze tubeless is, dienen:

1. Direct te stoppen met fietsen en hun binnenbanden in beide banden aan te brengen voordat 
ze weer op de fiets stappen;  

2. Contact op te nemen met een bevoegde dealer van Cannondale voor een kosteloze 
vervangende set wielen (zie pagina 2).  Neem contact op via de contactgegevens voor uw 
regio.  Uw dealer neemt contact met u op zodra de vervangende set wielen beschikbaar is. 

Contact: Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde geautoriseerde  
Cannondale-leverancier.

VEILIGHEIDSMELDING - (NL)
Deze veiligheidskennisgeving geldt voor alle 2016 Slate-modellen van Cannondale  die wereldwijd zijn verkocht.

VELGEN VAN SLATE
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ORIGINEEL

Wielen van model Slate zijn te herkennen aan 
de sticker met het “Slate”-logo op de voor- en 

achterwielen. 

Het wiel wordt geleverd met stickers in drie 
kleuren: 

Zwart - Bovenaan

Oranje - Boven midden

Groen - Boven onderzijde

VERVANGING en  
NIEUWE PRODUCTEN

Het vervangende wiel bevat een MAVIC 

XM419-velg (zie hierboven).

WAARSCHUWING

Wanneer u de oplossing in deze veiligheidskennisgeving niet volgt, 
kan dit leiden tot ernstige verwondingen of dodelijk letsel.

VEILIGHEIDSMELDING - (NL)
Deze veiligheidskennisgeving geldt voor alle 2016 Slate-modellen van Cannondale  die wereldwijd zijn verkocht.


