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Minione targi okazały się niezwykle 
ciekawe. Było na co popatrzeć i moż-
na było „pomacać” produkty marzeń. 
Producenci, importerzy i dystrybu-
torzy zaprezentowali rozsądną gamę 
przemyślanych i dobrze wycenionych 
rowerów z półek popularnych i tań-
szych, ale jednocześnie przyprawili 
swoje kolekcje smaczkami jakich nie 
powstydziłby się największe imprezy 
targowe na świecie. Na Bike - Expo 
zobaczyliśmy też kilka interesujących 
roszad wśród dystrybutorów, które 
ożywiły firmament. 

Na kolejnych stronach zobaczycie co 
spodobało nam się najbardziej i jakie 
trendy uważamy za przyszłościowe 
i warte zainteresowania Polaków.

AKTUALNOŚCI

ZDJĘCIA: PIOTR STAROŃ, KUBA CHRYCZYK, PAWEŁ KISIELEWSKI, RAFAŁ CZARKOWSKI

B   ke-Expo 2016
K   ELCEi

YETI

W czasie Kielce Bike Expo dowiedzieliśmy się, że Yeti znowu istnieje i ma w Polsce nowego 
dystrybutora. Jest nim firma Bike Line sprzedająca dotychczas produkty takie jak np. ESIgrips, 

Effetto Mariposa czy Juice Lubes. Jak dowiedzieliśmy się w trakcie rozmowy z polskimi Yeti, szczęśliwie 
zbiegło się to z wprowadzeniem podziału kolekcji na serię Turq i Carbon. Dzięki temu ceny niektórych 
modeli są znacznie ciekawsze. Wersje węglowe różnić będzie od topowej Turq mniejsza zawartość 
włókien o wysokim modulusie, dlatego będą cięższe, ale tańsze. Kształt i pozostałe parametry mają 
pozostać takie same. Przykładowo Model SB5 XT-SLX (który widzicie na zdjęciu powyżej) z zawiesze-
niem Fox z serii Performance i kołami DT Swiss M1900 będzie kosztował w Polsce 22 999 zł.  
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ABUS NUTFIX

ABUS JEDI

Oto system zabezpieczeń, który ma rozwiązywać problem ochrony 
siodła czy kół przed kradzieżą, bez konieczności spinania ich np. 

bardzo długim zapięciem. System szybkozamykaczy NutFix eliminuje 
możliwość odkręcenia wspomnianych elementów, gdy rower znajduje się 
w pozycji pionowej. Jak to działa? Specjalny zacisk-szpilka zakończony 
jest kolorową nakrętką (na zdjęciu przedstawiamy wielokrotnie powięk-
szony model demonstracyjny). Po przechyleniu roweru na bok można 
ją odciągnąć, co odsłania nakrętkę klucza płaskiego, którym można ją 
poluzować.. Następnie – już w pozycji pionowej (kiedy rower stoi) – należy 
zapiąć zacisk i docisnąć kolorową zatyczkę tak, aby schowało się gniazdo 
na płaski klucz. W tym momencie specjalna kulka umieszczona wewnątrz 
mechanizmu wpada w odpowiednie miejsce i blokuje kolorową zatyczkę. 
Żeby ponownie ją odblokować, wystarczy położyć rower poziomo i odchylić 
zatyczkę. Hm... ale w jaki sposób NutFix chroni przed odkręceniem kół 
czy siodełka? Kluczowa jest pozycja roweru, są one bezpieczne, gdy rower 
przypięty jest tak, że nie da się go pochylić na bok! W komplecie znajdują 
się szpilki do kół oraz zacisk do sztycy.

Nowy kask miejski łączy prostą konstrukcję, dobre dopa-
sowanie i nowoczesny design. W skorupie przewidziano 

dwa większe otwory w przedniej części oraz dwa z tyłu. Jak 
zapewnia producent, gwarantują one bardzo dobra wentylację 
nawet w ciepłe dni. Elastyczna gumka w tylnej części odpo-
wiada za dopasowanie obwodu. Mnogość wersji kolorystycz-
nych i nowoczesny, modny design powodują, że każdy będzie 
czuł się w nim dobrze.

CANNONDALE CAAD 
OPTIMO TIAGRA DISC

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli marki, Pawła 
Szade, to jeden z bardziej popularnych Cannonów ofe-

rowanych na polskim rynku. Jest nie tylko przyzwoicie 
wyposażony, ale dzieli tę samą sportową geometrię z to-
powym SuperSix EVO czy aluminiowym CAAD12. Skłania 
nas to do myślenia o nim jak o pełnowartościowym 
ścigaczu. Precyzyjnym i wydajnym. W ramie znajdują się 
tzw. Flex Zones rozmieszczone w rurkach łańcuchowych 
oraz na rurze podsiodłowej, dzięki nim rama jest podat-
na na nierównościach i bardziej komfortowa. Rama ma 
możliwość przykręcenia błotników. Wersja z hamulcami 
tarczowymi zapowiada precyzję hamowania w złej pogo-
dzie, zwłaszcza na długich i krętych zjazdach. Promują 
to opony o szerokości 25 mm. Opisywany model oparty 
jest na napędzie Shimano Tiagra z korbą FSA i będzie 
dostępny w aż siedmiu rozmiarach, dzięki czemu każdy 
znajdzie idealną wielkość dla siebie. Cena: 5399 zł. 
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ABSOLUTEBLACK

Serię owalnych zębatek można teraz przymocować do korb 
SRAM, a ponadto ich kolor idealnie pasuje do kasety Eagle XX1. 

Wygląda to jak milion dolarów. Koronka dostępna w rozmiarach od 
26 do 36 z., a masa oscyluje od 48 do 66 g. Cena: 66 dolarów.

BIORACER

Producent znany z tworzenia odzieży dla wybitnych sportowców na wyjątkowe wydarzenia 
sportowe, a zwłaszcza z wykonywanych na zamówienie strojów do jazdy indywidualnej na czas, 

ma w Polsce dystrybutora. W bB#10/2016 opisywaliśmy ich technologie i cały proces powstawania, 
ale niebagatelny koszt topowego stroju (700 EUR) nie powinien zniechęcać do marki, ponieważ, 
jak przekonaliśmy się w Kielcach, seryjne ciuchy Bioracer nie są aż tak drogie. Regularna kolekcja 
odzieży także ma rozwiązania poprawiające aerodynamikę. Na zdjęciu widać charakterystyczny 
prążkowany panel o nazwie Airstripe, który jest wszyty na rękawach i barkach. Po odpowiednim 
ułożeniu zmniejsza turbulencje, wpływając na poprawę osiągów. Ceny koszulek w zależności od 
modelu kształtują się w granicach 300–400 zł, a spodenki są nieznacznie droższe. Ciekawa jest 
także oferta dla teamów.

CHAPEAU N’EAU 
SHOWER GEL

Chyba każdy kolarz spotkał się z sytuacją, w której 
po wyścigu nie miał się gdzie umyć, a tu za godzinę 

trzeba było się stawić pachnącym i świeżym na kolacji 
u teściowej lub po dojeździe w upalny dzień do pracy 
niezwłocznie pójść na rozmowę z szefem wszystkich 
szefów. Na takie okazje stworzono specjalny żel „pod 
prysznic”, który można stosować... bez użycia wody. 
Wystarczy nałożyć preparat na strategiczne miejsca, 
wmasować, a następnie przetrzeć ręcznikiem. Żel jest 
antybakteryjny i do tego świetnie pachnie. Określenie 
„French Shower”, czyli „spryskanie perfumą” zamiast 
kąpieli, nabiera zupełnie nowego sensu. Pojemność: 
250 ml. Cena: 48,90 zł.  

UVEX SPORTSTYLE 705

To nowość w ofercie niemieckiego producenta. Sportowy model okularów charakteryzuje się unikal-
nym systemem wymiany szyb. W oprawce po wewnętrznej stronie noska znajduje się dźwignia – wy-

starczy ją pociągnąć, aby system mocujący soczewki (umieszczony w górnej krawędzi okularów) zwolnił 
blokadę. Po tej operacji cała dolna część oprawki otwiera się, dzięki czemu można w prosty sposób 
wymienić szybkę. Dolna część ramki przymocowana jest do reszty oprawki za pomocą małych zawiasów 
(na zdjęciu to czerwone kółka u dołu oprawki), przez co po zmianie soczewek bardzo łatwo precyzyjnie 
je zapiąć. Takie rozwiązanie pewnie trzyma szkła i jest proste w obsłudze. Okulary posiadają filtry 100% 
UVA, UVB i ochronę przed promieniowaniem UVC. Są również dostępne ze szkłami z technologią Uvex 
Variomatic. Cena: 419,90 zł.
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ENVE

To krok dalej niż klasa premium. To jedna z tych marek, które wyznaczają tren-
dy. Co istotne dla potencjalnego nabywcy, w czasie Bike Expo dowiedzieliśmy 

się, że w Polsce pojawił się ich dystrybutor i jest nim Harfa-Harryson. Produkcję 
kół Enve i ich komponentów wyróżnia wykorzystanie najbardziej zaawansowa-
nych technologii. Model SES 3.4 odznacza się bardzo szeroką obręczą (26 mm to 
wymiar zewnętrzny) oraz nowoczesnym kształtem przypominającym literę „U”. 
Stanowi to gwarancję świetnej aerodynamiki bez konieczności stosowania bardzo 
wysokich stożków. Ciekawostką jest to, że otwory na nyple nie są wiercone, lecz 
odpowiednio laminowane, dzięki czemu są wytrzymalsze i pozwalają zastosować 
cieńsze ścianki. W wersjach pod oponę ranty są laminowane – konkurencja frezuje 
kształt, co osłabia konstrukcję, przerywając ciągłość włókien. Nas zachwycają też 
superlekkie (74 g przednia i 158 g tylna) piasty z carbonowym korpusem. Cały 
środek jest zaprojektowany przez DT Swiss. Cena tego modelu kół jest wysoka, ale 
czy to ma znaczenie? Nikt nie pyta, ile kosztuje Bugatti Veyron.
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GT ZASKAR 29

Ten niezwykle wszechstronny i zasłużony model, który w zeszłym roku obchodził swoje 
ćwierćwiecze, będzie znowu kręcił się na kołach 29”. Model na większych kołach nie zastąpi 

mniejszego brata, ale będzie funkcjonował równolegle. Jednak modele 27,5” dostępne będą wy-
łącznie w podstawowych wersjach Comp i Sport. Poprzedni Zaskar na kołach 650b był bardziej 
rowerem ścieżkowym, natomiast najnowszy projekt skręca w stronę maratonów MTB. Wyróżni-
kiem jest geometria nastawiona na stabilność. Warto zwrócić uwagę na parametr górnej rury, 
w rozmiarze M wynosi aż 634 mm, a w XL-ce 675 mm. To prawdopodobnie najdłuższy rower 
na rynku. Nawet Trek Procaliber jest krótszy. Trzeba zaznaczyć, że geometria ramy aluminiowej 
i carbonowej różni się między innymi parametrem długości górnej rury, tylnego trójkąta czy kąta 
główki. Cała linia rowerów obejmuje trzy modele oparte na ramie z włókna węglowego oraz trzy 
z aluminiowym szkieletem. Ceny modeli carbonowych zaczynają się od 7999 zł, a kończą na 11 
999 zł. Tańsze są wersje alu – kosztują od 3999 zł do 5 799 zł.

BIO-BIKE

Podczas targów zauważyliśmy trójkołową konstrukcje odzwierciedlająca aktualne 
możliwości technologiczne. Zaprezentowana nam przez Bogdana Kondeja „trajka” ma 

w sobie mnóstwo ciekawych rozwiązań. Rurki ramy zostały wykonane z włókna węglo-
wego, natomiast mufy łączące poszczególne elementy ramy są wydrukowane w dru-
karce 3D. Rower jeździ na trzech kołach o średnicy 24” i daje możliwość pochylania 
się w skręcie. Uwzględniono również opcję blokowania przechyłu, przez co rower jedzie 

LOOK KÉO CLASSIC 3

Kolejna odsłona podstawowego modelu pedałów szosowych 
tej marki. Ich konstrukcja zapewnia świetną żywotność oraz 

dobrą kontrolę podczas jazdy, bo mają stalowe osie i po dwa ło-
żyska. Zewnętrzne jest kulkowe i ma wymiary 12x18 mm, drugie 
jest igiełkowe. Wykonana z kompozytu platforma ma możliwość 
regulacji siły wypięcia, a dzięki trzem rodzajom bloków, możemy 
również wybrać luz roboczy (0°, 4,5° i 9°). Duża powierzchnia 
styku – 400 mm² – gwarantuje odpowiednie przeniesienie mocy. 
Ich masa wynosi 280 g. Cena: 199 zł.

płynnie po zakrętach. Blokada działa dzięki hamulcowi tarczowemu 
umieszczonemu przy przegubie. Naciśniecie klamki powoduje blokadę 
przechyłu. Hamowanie odbywa się za pomocą klamki, która jednocześnie 
obsługuje dwie tarcze w przednich kołach, natomiast tylne koło blokuje 
się za pomocą tzw. kontry. A dla poprawy komfortu zainstalowano sztycę 
Cane Creek Thudbuster.
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MERIDA BIG.NINE 600 

Za niecałe sześć tysięcy 
Merida sprzedaje ważącą 

9,4 kg przełajówkę Cyclo 
Cross 600. Zbudowana jest 
na ramie ze stopu aluminium 
6061 wykonanej metodą 
mechanicznego tłoczenia rur 
na gorąco. Mają podwójnie 
cieniowane ścianki, posze-
rzaną główkę i wkręcaną oś 
15 mm przedniego koła. Na 
hydraulicznych tarczówkach 
i sportowym napędzie 1x11 
SRAM Apex z wyścigowymi 
oponami przełajowymi Ma-
xxis Mud Wrestler o szero-
kości 33 mm. Jest legalnym 
sportowym rowerem, którego 
możesz używać jak chcesz.Obstawiamy, że wśród maratończyków to może być hit. Wy-

różnia go połączenie ceny (4690 zł) i zastosowania napędu 
1x11. Konfiguracja napędu jest specyficzna, bo dzięki małej 
zębatce z przodu (28 z.) nawet mniej zaawansowany kolarz nie 
powinien mieć problemów ze wspinaniem się na strome góry. 
Kaseta SRAM NX nie wymaga stosowania bębenka XD, dlatego 
rozpiętość przełożeń wynosi 11 – 42 z. Pozostałe elementy 
podkreślają sportowy charakter Big-Nine i zdolność do ścigania 
się w górach. Zastosowano hydrauliczne hamulce marki Tektro, 
widelec Manitou Marvel comp i świetne opony Maxxis Ikon. Ser-
cem konstrukcji jest rama wykonana z potrójnie cieniowanego 
aluminium. Ma ona stożkową główkę, możliwość przykręcenia 
błotnika i bagażnika. Producent deklaruje, że będzie ważyć  
12,2 kg, co na tej półce cenowej jest dobrym wynikiem. 

MERIDA CYCLO CROSS 600

W  targową sobotę miał miejsce przedostatni etap z  cyklu Mazovia 
MTB Maraton oraz finał Pucharu Polski MTB XCM 2016. Od 
samego rana dopisywała letnia pogoda a malowniczy krajobraz Gór 
Świętokrzyskich sprzyjał dobrej atmosferze imprezy i  wywołał dobre 
humory u  startujących. Team bikeBoard reprezentowała mocna grupa 
dziesięciu zawodników.
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FUJI SL DISC LTD

MAVIC COSMIC ULTIMATE

To lekka konstrukcja przeznaczona do ścigania się w górach. Ramę wykonano z włókna węglowe-
go C10 ultra high-modulus. Ma taki sam kształt jak wyższe modele serii 1 bazujące na carbonie 

C15 - z większą ilością wysoko modułowych włókien. Koła mocowane są za pomocą sztywnych osi 
o średnicy 12 mm, ale tylne można skonwertować do zacisku na szybkozamykacz. Stożkowa główka 
ma dolne łożysko o wielkości 1,5” dla większej sztywności. Z tego samego powodu zaprojektowa-
no mufę suportu w standardzie PF30. Zatosowano komponenty Oval i napęd będący kombinacją 
Shimano 105 i Ultegra. Tak wyposażony rower kosztuje 10 899 zł.   
Choć kosztuje tyle samo co model SL Disc 2.3, zbudowano go na nieco lepszych komponentach 
i w naszej opinii lepiej sprosta wymaganiom amatorów górskiego ścigania.

Ten topowy i zarazem wszechstronny model kół 
– przeznaczony głównie na szybkie, płaskie trasy – 

odznacza się niebywałymi parametrami. Masa kompletu 
wynosi tylko 1250 g i to przy obręczach o wysokości 
40 mm i szerokości 25 mm. Tak niską masę udało 
się uzyskać dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
technologii. Przede wszystkim obręcz jest w pełni wy-
konana z włókna węglowego. Przednie koło zaplecione 
w technologii R2R (rim to rim). Szprychy stworzone są 
z pasm jednokierunkowo ułożonych włókien węglo-
wych i biegną od obręczy do obręczy, po średnicy, bez 
przerw w okolicy piasty. Końcówki laminowane są do 
obręczy, a specyficzne zgrubienie stabilizuje je w piaście 
(zakrywa to carbonowy dekielek widoczny na zdję-
ciu). To niecodzienne rozwiązanie ma duży wpływ na 
zwiększenie sztywności, wytrzymałości i zmniejszenia 
masy. Osiągnięto to pozbywając się metalowych części, 
nypli i rozbudowanego laminowania do korpusu piasty. 
Rozwiązanie R2R wpływa też na poprawę aerodynamiki, 
ponieważ szprychy są całkiem płaskie, a kołnierze piast 
mogą być smukłe i cienkie. W tylnym kole szprychy 
również są węglowe, ale po lewej stronie mocowane 
są do kołnierza za pomocą specjalnie skonstruowa-
nych nypli. Obręcze o nowoczesnym profilu są szersze, 
dzięki czemu nawet przy niższym stożku odznaczają się 
lepszymi właściwościami aerodynamicznymi i bardziej 
przewidywalnie zachowują się przy bocznym wietrze. 
Wyraźnie widać, że Mavic chce konkurować z takimi 
kołami jak Corima 47 MM MCC “S+” czy Lightweight 
MEILENSTEIN WEISS.

SOURCE D|VIDE

Izraelska firma założona w 1989 roku i specjalizująca się w nawad-
nianiu i… sandałach. D|vide jest dwukomorowym, dwururkowym 

bukłakiem, w którym możemy mieć dwa różne napoje. Sam zdecyduj 
jakie. Dostępny jest w pojemności 2 i 3 litrów. Worek jest podzielony 
ścianą „po szerokości”, więc nie ma problemu z rozłożeniem ciężaru, 
gdy szybciej wypijamy któryś płyn. Rurki mają różny kolor, więc nie 
umrzemy z pragnienia, zastanawiając się, co jest w czym. Komory 
zamykane są nasuwaną listwą. Rurki zapinane są szybkozłączkami 
z zaworem automatycznie odcinającym wypływ.
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POWER BAR ENERGIZE MUFFIN

Kto powiedział, że słodycze nie są dla sportowców? Power Bar ma w swojej ofercie muffiny, 
które swoim smakiem powinny zadowolić każdego łasucha. Specjalnie opracowany skład z dużą 

zawartością węglowodanów sprawia, że jest to idealny posiłek przed oraz w trakcie treningu. Stanowi 
alternatywę dla klasycznych produktów energetycznych. Zawiera naukowo opracowaną formułę C2MAX, 
czyli podwójne źródło węglowodanów w stosunku 2:1 glukozy i fruktozy. Niska zawartość tłuszczu, 
brak barwników czy konserwantów oraz łatwość przygotowania to atuty ciasta dla kolarzy. Wystarczy 
wymieszać proszek z wodą. Czas pieczenia to 40 sekund w mikrofalówce lub 15–20 min w piekarniku. 
Dostępne są dwa smaki: karmelowo-waniliowy i czekoladowy. Idealne na świąteczny stół, niedzielny 
trening i nadgodzniy w korpo.

CONTINENTAL  
CONTACT SPEED

CANE CREEK DBCOIL IL

Sprężynowe dampery zawsze były cięższe od powietrznych. Cane Creek jednak na tyle poważnie 
odchudził swój nowy produkt, że nasza waga wykazała, iż wersja ze sprężyną waży 596 g,  

podczas gdy pneumatyczny Double Barrel Air 528 g. Sprężynowiec jest uproszczoną wersją DB 
Coil CS. Podobnie jak on ma konstrukcję TwinTube oraz przełącznik zwiększający tłumienie 
kompresji i odbicia dla łatwiejszego podjeżdżania. Regulować można wolną i szybką kompresję 
i powrót. Za ugięcie odpowiada lekka sprężyna VALT wykonana z wysokiej jakości stali, co pozwo-
liło zredukować ilość materiału do minimum. Damper przeznaczony jest do użytku w maszynach 
enduro i trail. Będzie dostępny w kilku popularnych rozmiarach, także w poprawnym politycznie 
standardzie Metric.

Opony te nie są wprost polecane rowerom gravelowym, ale w na-
szej opinii w wersji 700×42C, rozmiarem i delikatnie chropowa-

tym bieżnikiem przestraszą szutrowe drogi. Dodatkowo producent 
przekonuje, że podwójna ochrona przed przebiciem powinna wytrzy-
mać więcej, niż tylko jazdę po gładkim asfalcie.

DARTMOOR

Producent wziął sobie do serca uwagi klientów co do trwałości ich piast i zupełnie je przerobił. Jed-
nak zacznijmy od całkiem nowego systemu zazębienia. W modelu Reel Pro 102 bębenek z 6 zapad-

kami ma 102 punkty zaczepu na każdym obrocie. Ząbki są bardzo małe, dlatego każda zapadka ma 3 
punkty zaczepienia, żeby zwiększyć powierzchnię styku. Cena w złotówkach to 649 lub 699 z bębenkiem 
XD. Dostępne pod wkręcane osie 12 mm w szerokościach 135 mm i 142 mm. Dostępny będzie również 
tańszy model (od 419 zł) z 72 punktami zaczepienia. 
Producent twierdzi, że wyższą trwałość w dwóch najwyższych modelach Reel Pro zapewnią nowe łożyska 
sygnowane logo Dartmoor. Uszczelniane dwustykowo pewnie dają większy opór, ale w jeździe grawi-
tacyjnej raczej tego nie zauważysz. Nowy syntetyczny smar Mobil jest gęstszy i nakładany do środka 
dwustronnie, co ma zwiększyć ilość środka smarnego. Tańsze piasty Reel również otrzymają ulepszenie, 
ale z mniej zaawansowanymi łożyskami. 
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ULKI LAS PALMAS 

Rowerowe rękawki oraz komin, który z pewnością przyda się 
podczas chłodniejszych dni mogą być wyznacznikiem wyczucia 

mody. Wykonane ze słynnego już materiału Roubaix® o wysokich 
właściwościach termalnych zapobiegają utracie ciepła, jak również 
przegrzaniu. Welurowy spód jest miły dla skóry i zapewnia dobrą 
izolację. Góra rękawków wykończona silikonem. Podoba nam się 
oryginalny wzór i nadruk „Dajesz, Laska!” na rękawku. Razem sta-
nowią ciekawe dopełnienie damskiej garderoby i kapitalny prezent 
pod choinkę dla lubej. Cena: rękawki 100 zł, komin 70 zł. 

CAMELBAK

Nowy bukłak Crux już prezentowaliśmy w nowościach z Eurobike’u. Podczas targów w Kielcach uzy-
skaliśmy więcej informacji dotyczących całej kolekcji Camelbaka. Najbardziej w oczy rzuca się świe-

ża kolorystyka, wszystkie plecaki mają nowe, żywe barwy. Fani niebrudzących kolorów też znajdą coś 
dla siebie. Nowy dystrybutor, firma Larix, poinformował nas, że oferta na Polskę będzie równie szeroka 
jak na innych rynkach, a plecaki serii K.U.D.U. z ochraniaczem pleców będą sprzedawane z bukłakiem 
w standardzie. Dodatkowo w środku znajdziemy organizer na narzędzia, który będzie stanowić seryjne 
wyposażenie wybranych plecaków. Camelbak walczy o obniżenie  środka ciężkości jadącego, dlatego 
wprowadza więcej modeli LR (Low Rider). H.A.W.G. LR, M.U.L.E. LR oraz L.U.X.E. LR  mieszczą 3-litrowe 

bukłaki Crux w wersji Lumbar, która jest szersza i dużo niższa od standar-
dowego worka. Dowiedzieliśmy się też, że z oferty plecaków rowerowych 
znikną te z plecami NV, a ich miejsce zajmie rozwiązanie Air Foil (niebieski). 
Tłoczone usztywnienie z pianki używanej też do produkcji ramiączek i pasa 
biodrowego pokryte będzie siatką. Rowki ułatwią  transfer pary wodnej, 
a siatka uniemożliwi ich zatkanie w trakcie noszenia. Tańsze modele pleca-
ków posiadają prostszy system nośny Air Director (pomarańczowy). Panele 
z pianki o zamkniętej strukturze osłonięte są napiętą siatką. 

Na pierwszy rzut oka kask wygląda jak nowoczesny „mieszczuch”, a jednak to najnowsza, topowa 
skorupa szosowa. Jest bardzo lekki – sprawdziliśmy, waży tylko 230 g. 15 gigantycznych otwo-

rów tworzy kanały powietrzne, które mają zapewniać skuteczną wentylację nawet w trakcie mo-
zolnego podjazdu. W kasku zastosowano nowy system dopasowania (LFS), bardzo lekki i minima-
listyczny, ale zapewniający duży komfort dopasowania zarówno objętości, jak i wysokości uprzęży. 
Klamra pod brodą – dzięki zastosowaniu paska zębatego – także daje możliwość mikroregulacji siły 
ściągnięcia pasków. Jako detal świadczący o wysokiej jakości wykonania warto wskazać także to, że 
cała dolna krawędź kasku jest zabezpieczona tworzywem wtopionym w strukturę skorupy. Jak na 
produkt z najwyższej półki, C-Pro nie jest tani, na metce zobaczymy trzy okrągłe cyfry – 999 zł.  

CRATONI C-PRO
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HT D1

Pedały HT od teraz kompatybilne są tylko z ich własnymi 
blokami. Pedał D1 z platformą po jednej stronie i „klikiem” 

po drugiej obraca się na nowych łożyskach. Ślizg zastąpiono 
łożyskiem igiełkowym. Platforma pedału obrobiona CNC obraca 
się na osi ze stali Cr-Mo. Deklarowana waga to 388 g za parę. 

KROSS TRANS HYBRID

Lepiej późno niż... później. Kross pokazał zupełnie nowe rowery ze wspomaga-
niem elektrycznym opartym na systemie Shimano STEPS E6000. Trans Hybrid 

zbudowany jest na nowej ramie, której wygląd jest spójny z nowymi modelami 
polskiej marki, jak Soil, Level czy Grist. Dynamiczna linia przyciąga nasz wzrok, 
a specyfikacja i końcowe ceny mają być znane do lutego 2017 roku, kiedy rower 
ma wejść do sprzedaży. Będzie dostępny w wersji damskiej i męskiej. 

LEZYNE MICRO GPS

Dwa nowe zegarki są kolejnymi „ubieralnymi” urządzeniami dla rowerzystów 
w ofercie producenta znanego głównie z oferty niebanalnych akcesoriów 

typu pompki czy narzędzia rowerowe.. Model Micro i Micro C mają te same 
funkcjonalności, przy czym wersja C ma kolorowy wyświetlacz. Łączność z czuj-
nikami kadencji, prędkości, tętna i smartfonem realizowane poprzez Bluetooth 
Smart oraz ANT+ jednocześnie. Zegarki umożliwiają otrzymywanie powiadomień 
o przychodzących połączeniach, czytanie SMS-ów i e-maili oraz pokazują stan 
baterii naszego telefonu. Instalując aplikację Lezyne, możemy również synchro-
nizować dane z zegarka ze Stravą. Liczba opcji jest ogromna i obejmuje nawet 
nawigację zakręt po zakręcie. Ładowanie odbywa się przez standardowy kabel 
micro USB, a zegarki są również wyposażone w mocowanie na kierownice.

Na kieleckich targach Kross przedstawił też odnowioną ofertę liczników. Dwie linie 
500 i 400 są bardzo bogato wyposażone. Seria 500 ma GPS i  Bluetooth, a łączność 
ANT+ pozwala na współpracę z miernikami mocy. Można ją mocować w uchwycie do 
Garmina. Modele 400 są bez GPS i ANT+, ale dwa spośród nich zapewniają łączność 
Bluetooth, dzięki czemu mogą być sparowane ze smartfonem. Do kompletu można 
dokupić czujnik kadencji i prędkości, który pracuje w standardzie ANT+ i BT. 
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IBIS 738

Amerykanie jako pierwsi zaczęli lansować szerokie, lecz lekkie obręcze do 
enduro. Były z carbonu i wymagały wyłożenia miliona monet. Beastie 

Bikes, dystrybutor Ibisa, wprowadza do oferty aluminiową obręcz 738, która 
zachowując pozytywy drogocennych obręczy, zmniejszy obciążenie karty kre-
dytowej. Obrączka ma szerokość wewnętrzną 34 mm, a więc całkiem sporo. 
Dostępne będą w rozmiarze 27,5” lub  938 do opon 29”. My zważyliśmy 738 
i wyszło nam 524 gramy. Pamiętajcie, że Piotr Starzecki (tak, ten gość ze 
zdjęcia) chętnie zbuduje wam gotowe koła na takich obręczach.

MONTERIA SHOTTAS

W przyszłym roku logo Monteria zobaczymy wśród oficjalnych part-
nerów Tour de Pologne. Fakt związania się bardzo młodej marki 

z najbardziej rozpoznawalnym polskim wyścigiem kolarskim świadczy, że ma 
ona bardzo duże ambicje. Można to było zauważyć na targach w Kielcach, 
gdzie na dużym stoisku zaprezentowana została szeroka kolekcja. Najwięcej 
przybyło rowerów MTB, dwie linie modeli Shottas, z półek cenowych o które 
klienci pytają najczęściej, czyli od 2 do 5 tysięcy złotych na kołach 27,5” 
jak i 29”. Poszerzona została też linia kobiecych modeli Fittness, pojawił 
się m.in. rower na kołach 29” z małą ramą. Na pytanie o rowery szosowe, 
w kontekście współpracy z TdP, Łukasz Szczurowski  - przedstawiciel han-
dlowy Monteria - powiedział, że w regularnej kolekcji na 2017 rok jeszcze 
ich nie ma, ale na wiosnę jest planowana premiera limitowej edycji modelu 
specjalnego. Z szczegółów udało nam się uzyskać tylko tyle, że będzie to 
rower na carbonowej ramie z wyścigową geometrią i na osprzęcie z półki 
cenowej odpowiadającej grupie Shimano 105.

VELO ANGEL

„Anioły” to topowa linia jednego z największych producentów siodeł na świecie. 
Najwyższy model Angel Glide waży tylko 126 gramów. Carbonowa konstrukcja 
ArcTech oraz szyny redukują drgania w czasie jazdy. Mimo tak niskiej masy, 
siodło posiada cienką wyściółkę z pianki. Dostępne jest tylko w jednym roz-
miarze – 275×128 mm, a jego cena wyniesie 785 zł. Angel Fly to już bardziej 
przyziemna wersja, kosztująca 355 zł przy masie 230 g. Podstawa, analogicz-
nie jak w topowej konstrukcji, także wykonana jest w technologii ArcTech, ale 
użyto tworzywa sztucznego, natomiast pręty wykonane są z tytanu. 
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ORBEA ORCA

Żeby wygrać Tour de France, zawodnik musi generować moc co 
najmniej 6.25W/kg - tak wyliczyła Orbea. Dlatego nie dziwi 

cel, jaki postawiła sobie przy projektowaniu nowej wersji roweru 
dla zawodowców - maksimum watów przy minimalnej masie. Do 
wytworzenia najbardziej zaawansowanej wersji OMR (poza nią są 
jeszcze OMP i OME o identycznej geometrii, ale różniące się użytym 
włóknem, sposobem produkcji oraz detalami konstrukcji) użyte zo-
stało aż trzy rodzaje włókien: Toray T700, T800 i M40J. Rama for-
mowana jest na rdzeniach z pianki EPS, co daje dużo dokładniejsze 
wykonanie także wewnątrz profili, a to skutkuje realnymi oszczęd-
nościami na masie – 80 g względem poprzedniej wersji. Nowa rama 
Orca OMR waży 795 g. Co najważniejsze, nie odbyło się to kosztem 
sztywności, która - jak podaje producent - w okolicy mufy suportu 
jest wyższa o 6% w porównaniu do dotychczasowego modelu. Nowa 
Orca otrzymała także widelec o zupełnie nowej konstrukcji. Jego 
ramiona zostały skrócone o 5 mm co dało znaczną poprawę sztyw-
ności: 28% poprzecznej i 20% wzdłużnej. Niższy widelec został zre-
kompensowany wyższą główką tak, że miejsce posadowienia mostka 
pozostało na tej samej wysokości co dotychczas. Ramiona widelca, 
podobnie jak w triathlonowej Ordu, mają charakterystycznie wygięty 
profil Freeflow redukujący zawirowania powietrza wokół koła, co 
według badań Orbei pozwala przy prędkości 40 km/h zaoszczędzić 
4 sekundy na każde 10 km. Jak widać na zdjęciu, nowa Orca będzie 
też dostępna z hamulcami tarczowymi. Warto podkreślić, że rama 
Orca objęta jest dożywotnią gwarancją oraz programem crash 
replacement (w razie kraksy przez 3 lata możemy nową kupić z ra-
batem do 50% ceny nowej). Wszystkie modele OMR, w cenie roweru, 
objęte są także programem MyO pozwalającym zamówić indywidu-
alne malowanie roweru.  

229 G!

Przed państwem superlekka, opuszczana sztyca przeznaczona do XC  JBG 2 
DPS. Waży tyle w długości 400 mm. Linka, pancerz i manetka dodają 83 g 

do masy gotowego do jazdy sprzętu. Produkt został zaprojektowany i wykonany 
w Polsce i zanim zapytasz, czy jest wystarczająco dobry dla ciebie, powiemy tylko, 
że zaprojektowali go i testowali kolarze z zawodowej grupy JBG2. Tak niesamowi-
ty wynik udało się uzyskać dzięki prostej konstrukcji oraz zaawansowanym mate-
riałom użytym w czasie produkcji. Sztyca wykonana została z włókna węglowego, 
jarzmo to kombinacja aluminiowych podzespołów i tytanowych śrub. Mechanizm 
odpowiadający za opuszczanie bazuje na sprężynie stalowej i trzpieniu, który 
blokuje sztycę w górnym i dolnym położeniu – sterowany jest za pomocą manetki 
i linki, i pod tym względem bardzo przypomina nam El Gallo testowaną przez nas 
w bB#4/2012. Skok JBG 2 DPS wynosi 60 mm, co jest wartością wystarczającą 
w XC. Po testach czołowych polskich zawodników zabieramy się za nią i my. 

Przy projektowaniu tego modelu firma postawiła sobie za cel zmaksymalizowanie 
bezpieczeństwa kolarzy. Dlatego wprowadziła system Protetto, który dodatkowo 

chroni głowę w miejscach, które są najbardziej narażone na urazy spowodowane 
upadkiem. Ten system zaszczepiony został z kasków narciarskich tej marki. W in-
mouldowanej z EPS-u skorupie w strategicznych miejscach – to znaczy w okolicach 
skroni – znalazły się ochronne panele wykonane z twardej pianki, które zgodnie 
z zapewnieniami producenta mają lepiej chronić głowę. 22 otwory zapewniają komfort 
termiczny przy zachowaniu wysokich parametrów aerodynamiki nawet przy wysokich 
temperaturach. Dostępne są dwa rozmiary: M (53–58) i L (58–63), system regulacji 
X-Ligth Roll Fit z możliwością pionowej regulacji położenia gniazda odpowiedzialny jest 
za dopasowanie kasku. Zaprojektowano także specjalny model okularów o nazwie Cycle, 
który pasuje do tej skorupy nie tylko kolorystycznie. Można je łatwo i stabilnie osadzić 
w otworach wentylacyjnych. Cena kasku to 520 zł, a okularów 430 zł. 

BRIKO VENTUS
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KNOLLY 
WARDEN CARBON

Rama z opatentowanym systemem 
zawieszenia Fourby4 o skoku 155 

mm w całości jest wykonana z „czarnego 
materiału”. Przyjmuje nadal napędy 2×, 
a teraz nawet Di2. Wahacz akceptuje koła 
z piastą 12×142. Firmowe rozwiązanie 
Knolly, w których wszystkie gwinty w ra-
mie można wymienić, zapewnia spokój 
podczas napraw i serwisowania. Pancerze 
można ukryć w ramie, ale przewód 
hamulcowy da się wypuścić na świeże 
powietrze. Mocowanie ISCG05 i pod bidon 
jest w standardzie, podobnie jak gumowy 
ochraniacz wyciszający klepanie łańcucha. 
Jak dowiedzieliśmy się od dystrybutora, 
Knolly w carbonie dostępny będzie również 
w Polsce. 

ORBEA ORCA
ENDURA

Kolory, kolory, jeszcze więcej kolorów. W liniach koszulek MT500 oraz Singletrack II zarówno męskich 
jak i damskich, zaproponowano po dwie lub trzy nowe limitowane wersje kolorystyczne które będą 

dostępne tylko w tym sezonie. Dodatkowo motywy kolorystyczne będą „przechodziły” na inne części 
garderoby tj., rękawiczki, kaski czy szorty pozwalając zachować koordynację kolorystyczną. W 2017 roku 
wszystkie typy luźnych spodenek, a nie jak dotychczas pojedyncze modele, będzie można wybrać w wer-
sji nie-czarnej. Hummvee  - jeden z sztandarowych modeli - oferowany w praktycznie nie zmienionej 
formie od siedmiu lat także doczekał się gruntowanej modernizacji. Szymon Kurtok z Endury tak opisał 
nam najważniejsze zmiany jakie zaszyły w szortach Hummvee II. „Materiał jest nowy, trochę jak Cordu-
ra, ale nie ma Ripstopa czyli tkania w kratkę. Jest mocniejszy niż był dotychczas, ale oferuje ten sam 

poziom przewiewności. Zmieniono układ paneli, a najważ-
niejszy jest wielki panel elastyczny z tyłu. Układ kieszeni 
też się zmienił, te wielkie tylne kieszenie ładowane z boku 
są przesunięte, żeby nie siadać na nich podczas jazdy. 
Panele wentylacyjne tną na skos żeby czerpać więcej 
powietrza, kieszenie pod drugim skosem żeby było łatwiej 
coś do nich włożyć. Do tego dochodzi nowa kolorystyka 
oraz to, że w modelu Hummvee wewnętrzne spodenki 
z wkładką są w zestawie”.
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CATLIKE YELMO

CRANK BROTHERS STAMP

Marka znana głównie z produkcji wysokiej klasy kasków szosowych, coraz odważniej 
poczyna sobie także w segmencie kasków MTB. W kolekcji na nadchodzący sezon 

zadebiutują nowe modele, w tym kask przeznaczony do jazdy all-mnt/enduro. Yelmo ma 
typowy dla takich konstrukcji kształt, z mocno obniżoną tylną częścią, chroniącą potylicę. Ale 
dzięki dużym owalnym otworom wentylacyjnym wizualnie nawiązuje do reszty kolekcji, w tym 
najbardziej rozpoznawalnych Mixino czy Wispherów. Z ciekawych funkcji, w Yelmo warto 
wymienić zintegrowany uchwyt standardu GoPro, który umożliwia montaż kamery lub lampki, 
system dopasowania z pokrętłem BOA, daszek, który możemy ustawić w pięciu pozycjach czy 
klips z tyłu przytrzymujący taśmę gogli. Jak powiedziała nam Ana Villa,  przedstawicielka 
firmy Catlike, wypustki, które widać w tylnej części pełnią wyłącznie funkcję designerską. 
Kask oferowany jest w ośmiu wersjach kolorystycznych, w tym trzech fluor, a w Polsce będzie 
kosztował 699,90 zł.     

Bracia C. doszli do wniosku, że skoro rowerzyści noszą buty w różnych rozmiarach, to 
także pedały powinny mieć różną wielkość. Prosta koncepcja mająca poprawić kontakt 

buta z pedałem, a co za tym idzie lepsze „czucie” roweru. Dlatego w nadchodzącym sezonie 
platformowy model Stamp oferowany będzie w dwóch wielkościach. Large z platformą 
o wymiarach 114×111 mm rekomendowany jest do butów w rozmiarach 43–49. Small ma 
wymiary 100×100 mm i przewidziany jest dla babek i młodziaków z rozmiarem buta od 
37 do 43. Masa pedałów, zależnie od wielkości, wynosi 405 lub 375 gramów/para. Poza 
tym konstrukcyjnie obie wersje są identyczne: niskoprofilowy korpus (11–13 mm) wycięty 
jest z aluminium 6061, z każdej strony wkręcono w niego po 10 regulowanych pinów. Osie 
ze stali Cr-mo osadzono na dwóch uszczelnianych łożyskach. Stampy dostępne będą tylko 
w dwóch kolorach: czerwonym lub czarnym.

HCC

Jak ktoś jeździ 
z korbą z dwoma 

zębatkami, to HCC 
przygotowało produkt 
jeszcze bardziej 
pomagający w pod-
jeżdżaniu. Owalna 
zębatka 2x Constans 
mocowana w standar-
dzie 64BCD. Wykona-
na z aluminium 7075 
T6, kompatybilna jest 
z napędem 10-rzę-
dowym. Inne wersje 
w przygotowaniu. 

MANITOU MACHETE

Widelec za „rozsądną cenę” w standardzie „plus”. Dostępny w dwóch 
wersjach skoku – 120 mm lub 140 mm – przyjmuje koła 27,5”+/29” 

oraz 29+. Golenie mają 32 mm, a koło mocowane jest w standardzie Boost. 
Za tłumienie odpowiada cartridge TPC. Cena to 1899 złotych, a masa ma 
oscylować w okolicach 2030–2060 g.
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RALEIGH MUSTANG COMP

Za niecałe 6 tys. złotych można kupić gravelówkę 
z napędem 1x11 SRAM Rival, hydraulicznymi hamulca-

mi tarczowymi tej samej klasy oraz wysokiej klasy kołami 
American Classic TCX Tubeless. Rower powstał na podwój-
nie cieniowanej, aluminiowej ramie z poszerzaną główką 
i mocowaniem koła za pomocą wkręcanej osi 12 mm. Całkiem 
carbonowy widelec z ośką 15×100 mm i ogumienie Schwalbe 
G1 w słusznym rozmiarze 700×35c są zapowiedzią wygody 
i wszechstronności. Delikatny bieżnik w kształcie wypukłych 
kropek stawia niskie opory toczenia. Nic więc dziwnego, że 
rower na stoisku przyciągał uwagę. 

ROMET

Monsun ma nową ramę carbonową z wkręcanymi osiami kół 29” i wewnętrznym 
prowadzeniem pancerzy. Dostępne będą dwie opcje wyposażenia. Kosztująca 6299 

zł z napędem i hamulcami Deore w konfiguracji 2x10 i widelcem Rock Shox Recon Gold. 
Droższa, za 8499 zł, ma pełny napęd XT 1x11, hamulce SLX i widelec SID RL. 
Na stoisku spotkaliśmy też rower w malowaniu maskującym, prawdopodobnie jest 
to efekt jakiegoś eksperymentu mieszania wody i ziemi, które zostały poddane 
działaniu dużych prędkości. Zidentyfikowaliśmy go jako prototyp carbonowego 
roweru Marcina Motyki, na którym w tydzień później zmieszał wodę z błotem i zo-
stał Mistrzem Polski Mastersów w Enduro. Był też najszybszy overall. Wiemy, że to 
węglowy full na kołach 27,5”, o skoku 140 mm z asymetrycznie (!) umieszczonym 
sprężynowym damperem. Bling, bling!
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Producent rozszerza linię Snabb o dwa modele plus. 140 mm skoku, 
dwie wersje osprzętowe, jedna na Manitou Machete (9 999 zł), druga 

na Rock Shox Pike (13 999 zł). W rowerach można zamontować koła 
27,5+, chociaż sprzedawane będą na kołach 29”. Piotr Heczko, głów-
ny handlowiec firmy 7Anna, wyjaśnił nam: 650+ jest ciągle tematem 
spornym. Jak zapytaliśmy naszych odbiorców, wybrali koła 29”. Poza 
tym nie mamy jeszcze własnych obręczy „plus”, a obręcze 29”  znajdą 
się w sprzedaży, mamy też kompletne koła w tym formacie. Konstruk-
cyjnie nowe rowery są identyczne jak dotychczasowe modele. Zmianą, 
jaka wprowadzona została w całej linii Snabb jest nowy jednoczęściowy 
rocker, który wykonany jest z aluminium z mocowaniem Trunion.

W nadchodzącym sezonie na rynku pojawi się sporo rowerów zbudowanych 
z wykorzystaniem standardu Boost. Dla ich posiadaczy stworzy to możliwość 

używania zamiennie dwóch wielkości kół (29” i 27,5”+) co rozszerzy granice sto-
sowania rowerów, trzeba będzie tylko zaopatrzyć się w drugi zestaw kół. W takich 
przypadkach często zbudowanie następnego kompletu okazuje się wydajniejsze 
ekonomicznie niż zakup kompletnego produktu. Znany i uznany model piast 
z kolekcji Novateca doczekał się wersji Boost, co zachęca do dalszych rozważań. 
Wszystkie główne elementy, jak korpus, osie czy bębenek, wykonane są z alumi-
nium. Zastosowano w nich uszczelniane łożyska, odpowiednio dwa w przedniej 
i cztery w tylnej części. Bębenek z czterozapadkowym mechanizmem dostępny jest 
w wersji Shimano 9-10-11s oraz SRAM XD. Ustawione niesymetrycznie względem 
środka kołnierze mogą mieć 28 lub 32 otwory na szprychy. Piasty oferowane są 
tylko z mocowaniem tarczy w systemie IS6. Masa: 146/373 g (przednia/tylna), ceny 
odpowiednio: 230 i 440 zł.

NS BIKES SNABB PLUS

NOVATEC D711/712SB PROLOGO

Malutkie „krzaczki”, którymi pokryte są siodła to opatentowany przez 
Prologo system CPC (Connect Power Control) zwiększający przyczepność 

między spodenkami a powierzchnią siodła. Pozwala to rowerzyście łatwiej 
zachować prawidłową pozycję i to niezależnie od warunków atmosferycz-
nych. To, co widzimy na zdjęciu to nowość, drugie wcielenie CPC, dodatkowo 
określone przymiotnikiem „Airing” Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ wg 
badań producenta zastosowanie, w miejsce ciągłego materiału, grup mikro-
sześciokątów 3D wykonanych z nanopolimerów poprawiło wentylację danej 
części ciała o 10%. Przy nowym systemie zanotowano także 15% poprawę 
absorpcji drgań i wstrząsów, a co za tym idzie zmniejszenie zmęczenia mię-
śni kolarza. CPC Airing będzie można spotkać tylko w najdroższych modelach 
siodeł szosowych Nago, Zero i Scratch. W opcjach MTB oraz tych przeznaczo-
nych do triathlonu pozostała dotychczasowa wersja CPC. 

NS BIKES ECCENTRIC 29

Eccentric 29 ma nową ramę, nie zgadniecie, dostosowaną do kół 29” i tym samym wersja 
27,5” zniknie, bo tak zdecydował rynek. Zastosowanie standardu Boost sprawia jednak, 

że można będzie w nim użyć kół 27,5+. W zgodzie z hasłem firmowym „pozostanie wierna” 
(Stay true) i zespawana z cieniowanych chromowo-molibdenowych rur Tange Eccentric. Koła 
zbudowane z komponentów NS Bikes są przygotowane do założenia opon bezdętkowych. Rower 
sprzedawany będzie tylko w jednej wersji z amortyzatorem Manitou Machete i napędem SRAM 
1x11. Cena: 6399 zł. 
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FI’ZI:K LUCE  

AM CYCLING

SCOTT TRAIL LITE FR

Jeśli szukasz lekkiego plecaka, to oferta Scotta powinna trafić w twój gust. Linia Trail to trzy 
plecaki o pojemności 22, 14 i 8 litrów, które zostały wykonane z poliestru 210 T. Posiadają jedną 

dużą, główną kieszeń, klips do mocowania kasku, boczne, elastyczne kieszenie i są kompatybilne 
z bukłakami. Dwa największe plecaki posiadają dodatkową górną kieszeń, pasy biodrowe i kieszeń 
na narzędzia. Plecak 22-litrowy ma zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy. Ceny to 290 złotych 
za model 22 l, 248 za średni i 164 złote za 8-litrowe maleństwo. 

Dwa złote medale z  Rio to było dla Scotta 
mało, bo przywiózł na targi rower srebrnej 
medalistki. Tak, to jest Scott Scale Mai 
Włoszczowskiej, na którym startowała 
w  Pekinie i  zdobyła srebrny medal. Customo-
we malowanie pojawiało się już w  2008 
roku, np. mostek w  polskich barwach, 
znaki olimpijskie na zaciskach hamulcowych 
i  motyw flagi w malowaniu ramy. Osprzęt 
to pełny XTR serii 970 w  konfiguracji 3×9. 
Za amortyzację odpowiadał RockShox SID, 
a Maja nawet używała rogów. Wtedy jedynym 
słusznym rozmiarem kół było 26”. 

To wspólne dziecko kolarskiego małżeństwa. Ania i Marcin 
postanowili połączyć swoją miłość do dwóch kółek z ciekawym 

designem i tak narodziła się odzieżowa marka AM Cycling. Koszulki 
są szyte z trzech materiałów: chroniącego przed wiatrem z przodu, 
intensywnie odprowadzającego wilgoć po bokach oraz szybkoschną-
cego z tyłu. Szyciem zajmuje się producent odzieży Quest. W tym 
momencie w ofercie znajdziecie koszulki i czapeczki, lada chwila 
pojawią się także spodenki. Ambitne plany na rok 2017 zakładają 
stworzenie całej linii rowerowej stylówy. Czekamy z niecierpliwością.

Jedna z najistotniejszych 
przyszłorocznych nowo-

ści w linii siodeł jest skie-
rowana do płci pięknej. 
Konstrukcja nowego siodła 
charakteryzuje się mocno 
obniżonym nosem, co 
ma poprawiać rozłożenie 
ciężaru i zmniejszyć na-
cisk na wrażliwe narządy. 
Lekka skorupa wykonana 
została z trzech części: 
wzmacnianego włóknem węglowym nylonowego rdzenia oraz współwtryskiwanych dwóch 
bardzo elastycznych paneli bocznych, które wykonano z termoplastycznego elastomeru. 
Zależnie od wersji, siodło posadowiono na carbonowych lub aluminiowych prętach Mobius. 
Zgodnie z nową filozofią doboru siodła przedstawionej przez Fi’zi:ka, Luce oferowane jest 
w dwóch szerokościach: regular – 281×144 mm lub large – 281×155 mm. Jego masa waha 
się od 175-185 g w wersji z carbonowymi prętami do 230-240 g z aluminiowymi. My 
dodatkowo zauważyliśmy, że nowe siodło doskonale komponuje się z naszymi jubileuszo-
wymi koszulkami.

FSA POWERBOX

Rynek mierników mocy rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa 
rozwiązań, spadają ceny. FSA także postanowiło włączyć się do 

gry i zaoferować swój produkt. Nie tracąc czasu na opracowywanie 
własnego miernika mocy, weszło w kooperację z niemieckim Po-
wer2Max i gotowe już działające rozwiązanie adaptowało do swoich 
korb. I tak, w ofercie na 2017 rok pojawiły się dwa modele szosowe 
– carbonowy i aluminiowy – oraz jeden carbonowy MTB. Wersje 
szosowe zbudowane są w standardzie BB386 EVO z osią 30 mm, 
oferowane w różnych długościach ramion oraz opcjach zębatek. Mo-
del górski także ma oś BB392EVO 30 mm i dostępny jest w dwóch 
opcjach – 1x11 (34, 36 lub 38 z.) lub 2x10 (36 – 24 z.). Sam miernik 
Power2max oferuje pomiar z dokładnością +/-2%, działa niezależnie 
od warunków zewnętrznych. Oprócz mocy mierzy także kadencję, 
nie wymagając instalacji żadnych dodatkowych czujników. Bateria 
wystarcza na ok. 300–400 godzin pracy (6000–12000 km) i można 
wymienić ją samemu. Z urządzeniami zewnętrznymi komunikuje się 
przy pomocy ANT+, ale jego oprogramowanie może zostać upgrado-
wane, aby komunikacja odbywała się także w standardzie Bluetooth. 
Jest możliwy także upgrade oprogramowania, po którym miernik 
będzie rejestrował balans mocy między prawą i lewą nogą. Wkra-
czając na nowy rynek, FSA postanowiła zalicytować mocno i nowe 
korby z pomiarem mocy oferowane są w niezłych cenach: 649 euro 
w wersji aluminiowej i 1200 euro w przypadku carbonowej.   
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WHYTE IN, GB OUT 

Brexit nie przeszkadza wejściu szkockiej marki na polski rynek. G-160 S to najtańsza maszyna 
do enduro z kolekcji. Kosztujący 13 i pół klocka (zależnie od wahań kursu) rower wyposażo-

no w RockShox’a Yari i Monarcha RL z puszką DebonAir. Kontrolują one 160 mm skoku. Tylne 
czterozawiasowe zawieszenie skonstruowano tak, że działa tylko z napędami 1×, ale wahacz jest 
symetryczny, przez co obciążenia w łożyskach są równomiernie rozłożone. Dzięki temu tył jest 
sztywny, a dodatkowe uszczelnienia pozwalają udzielić na nie dożywotniej gwarancji. Napęd to 
SRAM GX z przednią korbą Truvativ Desedant. Koła zbudowane na obręczach WTB STs i29 obuto 
w opony Convict 2,5” z przodu i Riddler 2,4” z tyłu. Jest w nim myk-myk – odświeżony Reverb 
o skoku uzależnionym od rozmiaru: S – 125 mm, M – 150 mm, L – 170 mm. Firmowe zapięcie 
sztycy jest eleganckie, szczelne i nie ma rozcięcia. Wszystkie pancerze pochowano wewnątrz, co 
ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości. Prowadzenie eliminuje stukanie o ramę. Specyficzna geo-
metria opisana przez nas przy okazji testu Whyte G-160 Works w bB#6/2016 jest długa, płaska 
i szeroka. W tym przypadku nawet bardzo długa. W serii G-160 są jeszcze dwa modele. Kosztujący 
17 499 złotówek model RS na napędzie SRAM X01 Eagle i widelcem RockShox Lyrik RC oraz Works 
z damperem RockShox Monarch Plus RC3, Lyrikiem RCT3, napędem X01 Eagle i węglowymi kołami 
SRAM Roam 60. Cena najwyższej wersji to, bagatela, 25 999 złotych. 

UEBLER

Niemiecki producent lilipucich bagażników na hak pracuje nad 
dalszym zmniejszaniem ich rozmiarów po złożeniu. Na kieleckich 

targach widzieliśmy z bliska prototyp nowej wersji modelu na dwa 
rowery, będący mniejszym odpowiednikiem X21S (test większego brata 
X21S mogliście przeczytać w #bB nr 6/16). O ile mniejszym? Ma być o 2 
kg lżejszy. Gabaryty zredukowano o 20%. Całość można odchylić o 60°, 
w SUV-ach o 92° Ale najważniejsze jest to, że w pościgu za lekkością 
producent pozbawił go dźwigni zwalniającej z kuli haka. Jego rolę pełni 
cały bagażnik, wystarczy tylko zwolnić guzik na uchwycie! Żeby zdjąć go 
z haka, wystarczy ustawić go pionowo. Nie, nie trzeba go podtrzymywać! 
Sam stoi i wystarczy zsunąć go z haka i zabrać jak walizkę. Finalny 
produkt ma być gotowy na maj 2017 roku.

HAIBIKE SEET HARDSEVEN 5.0

Najtańszy w kolekcji model z kompletnym napędem 2x11 Shimano SLX. Od Arkadiusza Jenka – 
przedstawiciela marki w Polsce – usłyszeliśmy, że przy cenie 4299 zł to jedna z ciekawszych pro-

pozycji dla maratończyka na naszym rynku. Rower wyposażony jest w powietrzny amortyzator Suntour 
XCR RLR, hamulce Tektro i komponenty Haibike. SEET dostępny jest na dwóch rozmiarach kół a masa, 
zależnie od wersji, według danych producenta to 13,3 i 13,6 kg. 

NORTHWAVE OUTCROSS KNIT

Nowy but o przeznaczeniu sportowo-turystycznym wyposażony w po-
deszwę z bieżnikiem Michelin. Jej konstrukcja podzielona została 

na strefy, z których jedne odpowiadają za optymalny transfer mocy 
w czasie pedałowania, inne umożliwiają wygodne poruszanie się pieszo. 
Górna część buta uszyta jest z bardzo dobrze oddychającego materiału, 
którego powierzchnię chronią wtopione przeźroczyste wzmocnienia. Nie-
rozciągające się sznurowadła zapewniają proste i efektywne dopasowa-
nie w nawet najtrudniejszych warunkach pogodowych. But dostępny jest 
w dwóch wersjach kolorystycznych. Masa: 870 g (para), cena: 359 zł.
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