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Rekordowa impreza, bardzo dobre nastroje wśród wystawców i odwiedzających, 
a przede wszystkim dużo interesujących nowości. Zapraszamy do przeglądu naszym 
zdaniem najciekawszych.

BIKE-EXPO 2016
ROMET
Na stoisku Rometa nie dało się nie zauważyć prototypowe‑
go i intensywnie testowanego Toola. Wszystko wskazuje 
na to, że będzie karbonowy. E‑MTB marki Romet, ERE 500, 
został wyposażony w napęd systemowy Shimano Steps 
E‑8000. Fakt, że rodzimi producenci sięgają po elektryczne 
napędy, świadczy o tym, iż inwazja e‑bike’ów jest jedynie 
kwestią czasu. I pieniędzy. Popularny gravel Boreas do‑
czekał się lepiej wyposażonej wersji numer 2, z osprzętem 
Sram Apex 1. Apexa na targach było zresztą więcej.

ACCENT
Apex 1 Srama coraz bardziej zyskuje na popularności, można go było zobaczyć w wielu 
miejscach, jak choćby w gravelu Accenta. Inna premiera marki to karbonowy Peak! Mamy go 
testować już wkrótce!

SUNRACE
Kasety Sunrace 11‑sp, o za‑
kresach 11–46 oraz 11–42, 
to propozycja zamienników 

względem Shimano, bo pasują 
wyłącznie do standardowych 

bębenków. 

Calus Wachsamnn
team manager Cube
CZOŁOWI ZAWODNICY UŻYWAJĄ 
29 CALI

„W przyszłości w ściganiu enduro 
będziemy stawiać na 29 cali. Zmia-
ny, takie jak Boost i szersze obręcze, 
dopuszczają taki kierunek. Od wyścigu 
EWS, w którym nasz zawodnik Greg 
Callaghan mógł wygrać na 29, człon-
kowie teamu używają twentyninerów. 
Po okresie przyzwyczajenia przeważają 
zalety dużych kół. W przyszłości kolejni 
topowi zawodnicy będą przesiadać się 
na 29 cali, trend wskazuje jednoznacz-
nie na ten kierunek. Plusy w enduro 
to zupełnie inny temat”.

Peter Denk
projektant w Specializedzie
Z PRZODU DUŻE, Z TYŁU MAŁE

„Enduro z kołami 29 cali z przodu 
i 27,5 cala z tyłu łączy to, co najlepsze 
z obu światów. Duże koło przednie 
odejmuje stopniom zęby. Prowadzi 
się zdecydowanie stabilniej w trudnym 
terenie i zapewnia poczucie bezpie-
czeństwa i zaufania. Małe koło oferuje 
za to większą wolność ruchu na stop-
niach i w ostrych zakrętach. Poza tym 
jest lżejsze i stabilniejsze. Jeżdżę tak 
od lat i jestem zafascynowany zaletami. 
Ta koncepcja przebije się z czasem”.

René Wildhaber
zawodnik enduro
27,5 DLA AMATORÓW

„Startowałem już w zawodach EWS 
na 29 i 27,5 cala. Na kołach 29 na pew-
no czułem się bezpieczniej i byłem 
szybszy. Mniejszy rozmiar daje jednak 
więcej przyjemności, łatwiej też jest się 
oderwać od ziemi. Dlatego amatorom 
w enduro polecam 27,5 cala. 27,5 Plus 
działa dobrze na piaszczystym, suchym 
podłożu i wybacza błędy. Dobre jest tym 
samym dla początkujących. Grubaski 
nie przebiją się jednak w EWS”.

Jochen Haar
PR manager Scott
SZEROKOŚĆ DECYDUJE

„Enduro to prawdopodobnie najbardziej 
wszechstronna dyscyplina w kolarstwie 
górskim. Tak samo różne są preferencje, 
jakie można odnotować w tej grupie 
docelowej. Sądzimy, że ważny jest nie 
tylko rozmiar kół, ale też szerokość opon. 
To nie tajemnica, że szersze opony 
mają liczne zalety, przede wszystkim 
pod względem bezpieczeństwa. Bę-
dziemy coraz częściej widzieć 27,5+ 
na wzmocnionych oponach, zarówno 
wśród amatorów, jaki i w wyścigach”. 

Mike Hörner
specjalista Maxxisa, producenta opon
27,5 TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

„Sądzę, że zarówno w zastosowaniu 
amatorskim, jak i w ściganiu, 27,5 
cala to najlepszy rozmiar w enduro. 
W zależności od terenu, od 2,3 do 2,6 
cala, i z odpowiednio szerokimi obrę-
czami. Branża oferuje co prawda wiele 
rowerów kompatybilnych z kołami 27,5 
i 29 cali, ale dla mnie to nisza. Zakła-
dam, że producenci w kolejnych latach 
postawią w enduro głównie na 27,5 
cala. Klient dostaje tu największy wybór 
komponentów”.
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FUJI
Plusowy hardtail Fuji, z osprzętem 2x Shimano SLX, czte-
rotłoczkowymi tarczówkami TRP Slate i widelcem Fox 34 
z blokadą na kierownicy wyglądał naprawdę interesująco. 
Do tego dochodzi sztyca regulowana. Podobały nam się też 
dwa warianty osprzętowe przełajówki Fuji Altamira. 

MERIDA
Naszą uwagę zwróciła przełajowa Merida Cyclo Cross 5000, z karbonową ramą i widelcem, 
osprzętem Sram Apex 1 oraz hydraulicznymi tarczówkami o wadze 8,9 kg (9990 zł). 
Potrzebujecie czegoś dramatycznie lekkiego? Proszę bardzo, Merida Scultura Superlight LTD. 
W wyścigach UCI nie pozwolą na niej startować, bo jest o 2,3 kg za lekka! Jej waga to równe 
4,5 kg, cena – kosmiczne 54 999 zł. W zestawie grupa Sram Red 22, komponenty AX lightness, 
koła Tune oraz korby THM Clavicula. Patrząc na specyfikację, to chyba i tak tanio wyszło...
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CAMELBAK
Camelbak od niedawna 
ma w Polsce nowego 
dystrybutora. A producent 
w sezonie 2017 proponuje 
szeroki wachlarz warian-
tów kolorystycznych. 
Co więcej, praktycznie 
każdy model plecaka (lub 
nerki) został w jakiś sposób 
zmieniony. Nowy jest rów-
nież bukłak. W pojemności 
3 l możemy wybrać układ 
pionowy (tradycyjny) lub 
poziomy, rozkładający cię-
żar płynu niżej na plecach. 
Ustnik ma poprawiony pro-
fil i przekrój, gwarantując 
większy o 20% przepływ 
płynu. 

CANNONDALE
CaadX i SuperX to dwie przełajówki Cannondale’a. Pierwsza ma ramę z aluminium, dru-
ga z karbonu. SuperX pokazano w bardzo ciekawym malowaniu. Dla przykładu: widelec.

FIZIK
Fizik to od dawna nie tylko 
siodełka, ale też np. kie-
rownice czy mostki oraz... 
buty. Model prezento-
wany na zdjęciu to M3B, 
jedna z nowości, najwyższy 
w kolekcji górskiej. Nie 
ma to jak włoski szyk!

LAPIERRE
Na stoisku firmy Poręba zwróciliśmy uwagę na dwie propozycje ze staj-
ni Lapierre – budżetowego, maratonowego hardtaila Edge 629 SL oraz 
zjazdówkę DH 727. Edge pokazuje, że opony skinwall wracają do łask. 
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Salon Firmowy Modlnica 
ul. Częstochowska 6 (koło NICO) 
tel. 12 443 13 28, 533 760 033 
sklep_modlnica@rowerowy.biz

Salon Firmowy 
Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Ludwika Waryńskiego 26
tel. 41 240 64 24

Centrum Rowerowe 
TOMAR 

www.rowerowy.biz

Salon Firmowy Kraków
ul. Klasztorna 31 
tel. 12 425 84 30, 533 840 033 
sklep@rowerowy.biz

PM Rider – Sklep partnerski TREK
ul. Szkocka 1, 54-402 Wrocław

tel. 721 833 888, szkocka@pmrider.pl

PM Rider Mateusz Łada
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

tel. 71 78 33 888 / 660 77 30 39
www.pmrider.pl

ul. Nowojędrzychowska 1
65-012 Zielona Góra

SPRZEDAZ    SERWIS    BIKE FITTING

www.rowery.szczecin.pl

SKLEP: 91 487 92 56, SERWIS: 790 69 41 11

KM Sport
ul. Szosa Kisielińska 22, Zielona Góra

tel. 509 165 779
www.km-sport.pl

ul. Przemysłowa 4F 
Tarnów 

Bikebrothers 
Sklep i serwis 
rowerowy

www.bikebrothers.pl
www.republic.pl

Tychy ul. Żwakowska 2 | Katowice ul. Ułańska 12

REPUBLIC BIKES

Sklep i serwis rowerowy 
Al. Niepodległości 119 

Warszawa (metro Racławicka)
www.mybike.pl

SKLEP ROWEROW Y 
A. Bedliński 

ul. Kolejowa 67 
22-100 Chełm

Sklep i serwis rowerowy
ul. Łódzka 52 lok. 1
42-218 Częstochowa
tel. 536 40 64 62
info@fabrykarowerow.com

www.fabrykarowerow.com

Sklepy Rowerowe Peleton 
ul. Ciołkowskiego 157 Białystok

www.peleton.pl

EXPERTBIKE 
Sklep stacjonarny/internetowy

Związkowa 10, 20-148 Lublin

www.expertbike.pl

Centrum Rowerowe

salon czynny:  pon.–pt. godz. 10.00–18.00
soboty godz. 9.00–14.00

tel./fax 32 282 35 25  kom. 501 171 558
sklep@rb-rowerek.pl

światowe marki • akcesoria • sprzęt fitness

PROMOCJA: 
raty 3 x 0%
• bez prowizji
• bez kosztów
• bez odsetek

VITESSE
Na stoisku firmy Vitesse mogliśmy obejrzeć m.in. ciekawą kolorystycznie bieliznę kolarską, 
w tym tzw. potówki, czyli koszulki tak bliskie ciału, jak się tylko da. Kto ich używa, ten wie, jak 
potrafią wpłynąć na komfort jazdy. 

VELO
Na stoisku Velo.pl mogliśmy zobaczyć dwa ciekawe widelce. 
Pierwszy z nich to Manitou Machete, przystosowany do kół 
27,5+ oraz 29 cali. Skok: 140 mm, regulowane tłumienie 
odbicia i dwupozycyjna regulacja kompresji Kwik‑Toggle 
ze sprężyną powietrzną, a to wszystko w wadze 2036 gra‑
mów i w cenie 1899 zł. Druga propozycja to widelec upside‑
‑down od RST, Rebel, w wersji pod koła 27,5+. Skok 140 mm, 
tłumienie regulowane w obu kierunkach, sprężyna oczywiście 
powietrzna. Waga: 2200 gramów. Cena: 3199 złotych. 
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KROSS
Czego nie zdążyliśmy zbadać w ramach prezentacji? Dwóch 
hardtaili z segmentu trail – Grista 2.0 (na zdjęciu), na pluso‑
wych kołach i z aluminiową ramą, oraz Smooth Traila, z ramą 
Cr‑Mo, którego mieliśmy ostatnio okazję testować w lutym. 

FINISH LINE
Finish Line przygotował serię 
środków do pielęgnacji e‑bike’ów 
i komponentów elektronicznych. 
Olej do łańcucha ma sprostać wyso‑
kim obciążeniom i wysokiemu mo‑
mentowi, któremu poddawany jest 
łańcuch w napędach elektrycznych. 
Specjalny środek do czyszczenia 
ma zagwarantować bezpieczeństwo 
stosowania z wrażliwą elektroniką, 
a specjalny płyn e‑Shift Groupset 
Cleaner może być natryskiwany 
bezpośrednio na elektryczne podze‑
społy, bez ryzyka doprowadzenia 
do zwarcia. 

YETI
Po małej przerwie miło nam powitać z powrotem w Polsce kultowe rowery Yeti. Tym razem 
dystrybutorem będzie warszawskie bikeline.pl. Kolor? Marzenie!

ROTWILD
Rowery Rotwilda nareszcie będzie można dostać w Polsce oficjalnie! Więcej 
informacji znajdziecie na rotwild.pl, a na zdjęciu zgrabna szosówka R.S2 
niemieckiej marki, oczywiście zaawansowana technologicznie!

ENDURA
Szkocka firma kon‑

sekwentnie rozwija 
swoją kolekcję produktów, 

dodając nowe kategorie. 
Obok ochraniaczy, które 

pojawiły się niedawno, ko‑
lejna propozycja to ubrania 

do chodzenia na co dzień, 
jak pokazana kurtka. 

GT
GT w hardtailach powraca do kół w rozmiarze 29. I tak ich 
flagowy sztywniak Zaskar korzysta z dużych kół. Trzeci trójkąt 
w ramach, tak charakterystyczny dla GT, jest już zaledwie 
symboliczny. Niższe modele Karakoram otrzymały nową 
geometrię, czyli krótki tył, długi przód (jak Zaskar), co czyni 
je gotowymi do ścigania. 
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TYLKO INFORMACJE 
      Z PIERWSZEJ RĘKI

FABRIC
Fabric mocno stawia na design swoich produktów, jak i ich 
funkcjonalność. Proponujemy zaprzyjaźnić się z pomysłowym 
multitoolem Fabric Chamber ze zintegrowaną grzechotką 
oraz z pompką w stylu retro. 

POC
Po tym, jak ubarwił świat 
szosowy, POC zapowiada, 
że chce także zawalczyć 
mocniej na rynku MTB. 
Ma mu w tym pomóc 
wybitnie wzbogacona 
kolekcja, w której znalazło 
się między innymi wiele 
nowych modeli ubrań. Cze-
kamy z zainteresowaniem.

MARTOMBIKE
Oto kolejna polska marka specjalizująca się w produkcji rowerowych ubrań. Na jej stoisku 
wypatrzyliśmy zestaw damski, ale i prototypową kurtkę do ścigania. Czekamy na testy!

_018-023_newsy.indd   23 26.10.2016   13:23


