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Okładzina (czopy długie) jest na rynku od około roku i robi furorę
w segmencie gum kombinowanych.

Okładzina  w sklepie www.ustefiego.pl

      

    

Pierwsze wrażenie

Przy dotyku górnej powierzchni okładziny czuć, że czopy są
stosunkowo  twarde. Czopy są też drobne i ciasno rozmieszczone, co
już może może mówić znawcom  o ich właściwościach. 

Uwaga: gratka dla fanów zakazanych gładkich czopów – lekko świecą! 
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Informacje ogólne
Okładzina jest na rynku od około 12 miesięcy.  Zbiera bardzo
pochlebne  recenzje w Niemczech i poza jej granicami. W produkcji
okładziny brał udział  zawodnik i pracownik firmy Contra Pascal Troeger
grający stylem kombinowanym.

Okładzinę  testuję od 6 miesięcy.

Wersja testowanej okładziny
OX, na desce  Firestarter .

Wrażenia ogólne

Okładzina łączy  w sobie właściwości najlepszych czopów długich
dostępnych na rynku tenisa  stołowego np. Ttibhara Grass D-TecS , J
OOLA  Badman reloated
, czy 
Giant  Dragon Giant long
.

Dobra  kontrola, możliwość ataku i bloku różnymi technikami i bardzo
duża rotacja w  obronie z tyłu.

Blok
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http://ustefiego.pl/index.php/catalogsearch/result/?q=firestarter
http://ustefiego.pl/index.php/okladzina-tibhar-grass-d-tecs.html
http://ustefiego.pl/index.php/catalogsearch/result/?q=bad+man
http://ustefiego.pl/index.php/catalogsearch/result/?q=bad+man
http://ustefiego.pl/index.php/catalogsearch/result/?q=giant+long


Test roboczy okładziny S & T Hellfire

Written by Zbyszek
Monday, 29 September 2014 07:53

Możliwość  grania bloku różnymi technikami: z dolną rotacją, blokiem
pchanym, blokiem z  lekką górną rotacją. Przy bloku stosunkowo dobra
kontrola bijąca np. na głowę osławionego  Ttibhara  Grass D-TecS .

Testowana  okładzina przewyższa też tego ostatniego możliwością
grania bloku z lekką górną  rotacją granego techniką bloku szybkiego
jak dla atakującego.

Przebicie
Oczywiście przy przebiciu przy stole nie można nadać po przebiciu 
przeciwnika nie wiadomo jakiej silnej  rotacji dolnej. Jednak nadana
rotacja dolna przy przebiciu przy stole jest  taka, że często utrudnia
zagranie na raz  przeciwnikowi. Oczywiście jest też
możliwość skutecznego stosowania różnego  rodzaju pchnięć w różnym
tempie i różnymi technikami przy chęci zmiany tempa i  rytmu akcji.

Efekt zakłócający
Bardzo silny jak na dzisiejsze standarty. Śmiem twierdzić, że poza Tti
bharem  Grass D-TecS
, 
JOOLA Badman reloated
nie ma na rynku lepszej okładziny z  tak silnym efektem zakłócającym.
Szczególnie objawia się to przy odbiorze serwu  i technikach pchanych
przy przebiciu przy stole. Tor lotu piłki jest wysoce  niestandartowy.
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http://ustefiego.pl/index.php/okladzina-tibhar-grass-d-tecs.html
http://ustefiego.pl/index.php/okladzina-tibhar-grass-d-tecs.html
http://ustefiego.pl/index.php/okladzina-tibhar-grass-d-tecs.html
http://ustefiego.pl/index.php/catalogsearch/result/?q=bad+man
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Odbiór serwu

Okładzina  bardzo dobrze oddaje rotację nadaną przez
przeciwnika szczególnie przy  serwach bocznych i
boczno-górnych. Możliwość stosowania różnych technik
odbioru  w zależności od rodzaju serwu przeciwnika.
Możliwa gama odbioru od pasywnego  poprzez
wykorzystanie efektu zakłócającego testowanej okładziny
(najlepiej techniką  pchnięć sytuacyjnych) aż do ataku
serwu przeciwnika.
Kontrola

Bardzo dobra  jak na specyfikę i właściwości długich
czopów. Nic dodać nic ująć.
Obrona z tyłu

Możliwość  nadania z tyły ekstremalnej silnej dolnej
rotacji przy nieco niestandartowym  torze lotu piłki! To
jedna z ważniejszych cech testowanych czopów. 
Trwałość

Bardzo dobra. Czopy nie wypadają.  Jeszcze mi się nie
zdarzyło, by jakikolwiek z klientów reklamował trwałość i 
jakość testowanej okładziny.
Parametry producenta

Szybkość: 40
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Kontrola: 95

Rotacja: 80

Podkład:  średniotwardy

Przeznaczenie:  def, kombi

Podsumowanie

Okładzina przeznaczona do gry  defensywnej i
kombinowanej z opanowanymi umiejętnościami
wykorzystania jej walorów  ( m.in różnorodność
możliwych technik i uderzeń, silny efekt zakłócający,
silna  dolna rotacja z tyłu).

Wersja z podkładem przeznaczona jest dla  graczy
preferujących bardziej klasyczną obronę z tyłu. 

 5 / 7



Test roboczy okładziny S & T Hellfire

Written by Zbyszek
Monday, 29 September 2014 07:53

Wersja bez podkładu bardziej przydatna  dla zawodników
grających stylem kombi bliżej stołu. 

Choć w obu przypadkach nie musi to być  regułą.

Okładzina dostępna w 2 kolorach: czarnym i czerwonym.

Produkowana grubość podkładów: OX, 0.9  mm

Okładzina dostępna w wersji z folią  próżniową o nazwie
Hellfire Sauer Troeger Spezial do kupienia: TUTAJ

Dodatki

Film  instruktażowy o testowanej okładzinie

Znajdziesz TUTAJ
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http://ustefiego.pl/index.php/okladzina-sauer-troeger-hellfire-spezial.html
http://www.contra.de/product_info.php/info/p12374_S---T-Belag-Hellfire.html
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Broszura  szkoleniowa: Grajmy na czopy i czopami do
kupienia TUTAJ .

Okładzina w sklepie www.ustefiego.pl : TUTAJ

Zbyszek Stefański
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http://ustefiego.pl/index.php/broszura-szkoleniowa-pt-grajmy-na-czopy-i-czopami.html
http://www.ustefiego.pl/
http://ustefiego.pl/index.php/okladzina-sauer-troeger-hellfire.html

