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НОВАТА ОБУВКА НА ADIDAS УСКОРЯВА ИГРАТА  

 
Nitrocharge „двигателят“ на отбора 

 

16 май 2013 г. – Днес adidas официално представи Nitrocharge – най-новата футболна обувка, 

която е разработена специално за следващото поколение футболисти. Подобно на останалите 

утвърдили се серии бутонки - predator, adipure и f50, новото попълнение покрива специфичните 

нужди на футболиста, който трябва да пести енергия. 

 

Nitrocharge е първата изцяло нова разработка на бутонки, която adidas пускат на пазара, след 

изключително успешната серия на f50, която видя бял свят през 2004 г. Звезди като Меси, Вия и 

Бензема изградиха успешна кариера в обувките f50. Сега е ред на нов „отбор“ футболисти от 

световна класа, които да изкачат върха с революционната бутонка на adidas -  Nitrocharge. 

 

 

 

Nitrocharge е следващата стъпка в идеята на adidas да създадат бутонки, които да отговарят на 

конкретните нужди на различните типове играчи. Силата на Nitrocharge се крие в способността да 

задържа енергия и е разработена за „играча-двигател“. Това е футболистът, който е първи в 

списъка с основния състав, който дава сила на отбора, който повече тича и се бори за топката, 

който неуморно и яростно търси възможности между двете врати през всичките 90 минути.  

„Двигателят“ е играч, който adidas счита за важен и затова през последните 2 години активно 

търси начини да допринесе за неговото представяне. Немският концерн разработи алгоритъм в 
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партньорство с Opta (водещата в света компания за данни в спорта). С негова помощ може да 

бъде анализирано представянето на тези играчи, които определяме като „двигател“. 

 

Визуално отличаващата се обувка Nitrocharge предоставя серия от нови технологии, чиято 

комбинация ще подобри играта на „двигателя“ на отбора. 

• Освен че хваща окото, ENERGYSLING обхваща горната част на обувката, като прави 

страничните и въртящи се движения по-стабилни, за да подобри реакцията на играча 

върху терена. 

 

 

• В предната част на подметката е разположен зигзагообразния ENERGYPULSE, който е 

двъхновен от технологията на пружината. Той е направен от високо еластичен материал, 

като предоставя допълнително енергия по време на спринтирането.  

 

• Бутонките са допълнително „тунинговани“. Обувката има предпазващ мрежест слой и 

предпазни възглавнички в зоните, които най-често са наранявани при спора за топката 

като ахилесовото сухожилие. 

 

• Nitrocharge могат да бъдат използвани със системата на  adidas – miCoach SPEED_CELL, 

чрез която играчите могат да следят представянето си на терена и да се фокусират върху 

нейното подобряване. 
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Nitrocharge ще бъдат решени в цветово съчетание синьо, бяло и жълто. Те ще бъдат в магазините 

през м. юни, а „двигателите“ на водещите европейски клубни отбори Даниеле Де Роси (Рома), 

Дани Алвеш (Барселона), Есекел Лавесси (ПСЖ) и Хави Мартинес (Байерн Мюнхен) ще се появят с 

новата бутонка на терена. 

 

За допълнителна информация, моля посетете adidas.com/football или 

facebook.com/adidasfootball, а можете да се включите и в Twitter на @adidasfootball. 

 

 


