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AKTUALNOŚCI

P R O – X 
Crater to kosztująca 135 zł lampa o dużych 

możliwościach. Dioda Cree daje jej maksy-
malną moc 880 lumenów, a wbudowana so-
czewka koncentruje strumień światła, pozwalając 
rozświetlić duży odcinek drogi przed rowerem. 
Dodatkową funkcjonalnością podnoszącą bezpie-
czeństwo są dwie czerwone boczne diody ostrze-
gające pojazdy najeżdżające z boku o obecności 
rowerzysty. Akumulator 2600 mAh, ładowany 
przez USB, zapewnia czas pracy od 10 do 3,5 go-
dziny zależnie od trybu pracy. Lampę zamontować 
można tylko na kierownicy, ale uchwyt umożliwia 
regulację kąta świecenia na boki. 
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Zmienia się rynek,  
zmieniają się też targi.  
Mając w pamięci trendy 
obserwowane na Eurobike, 
widać, że specyfika polskiego 
rynku nadal jest nieco inna. 

Tam i tutaj nie brakuje e-rowerów 
i na pewno stanowią one pierwszo-

planowy temat, zarówno dla handlow-
ców, jak i klientów ostatecznych. Jed-
nak w Polsce rowery te nie dominują 
tak wyraźnie jak w Europie i nadal moż-
na zobaczyć więcej klasycznych mode-
li. Nieustający boom przeżywają grave-
lówki, rośnie ich sprzedaż, pojawiają się 
nowe modele. Sporo nowości obser-
wujemy także w segmencie rowerów  
all-mountain na kołach 29”. 

Jednak tak naprawdę na kieleckich 
halach przestają rządzić rozległe ko-
lekcje rowerów, a ogrom powierzchni 
zajmował bardzo bogaty przegląd kom-
ponentów, akcesoriów oraz odzieży. 
Przekrój oferty jest rozległy, od eksklu-
zywnych gadżetów renomowanych ma-
rek po produkty dla masowego odbior-
cy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
co – mamy nadzieję – dobrze zobrazuje 
prezentowany na kolejnych stronach 
nasz subiektywny przegląd tegoroczne-
go Kielce Bike-Expo. 

F I ’ Z I : K
Wbrew pierwszemu wrażeniu, prezento-

wane buty Tempo R5 Powerstrap nie 
są przeznaczone do triathlonu, ale do jazdy 
szosowej. W dobie systemów dopasowa-
nia z klamrami lub pokrętłami to propozycja  
Fi’zi:ka dla kolarzy, którzy nadal wysoko ce-
nią lekkość, prostotę i niezawodność rzepów. 
Ławo zauważyć, że rozwiązanie z przednim 
rzepem ściągającym podwójnie cały przód 
buta nawiązuje do systemów stosowanych 
w topowych butach R1. Podeszwa R5 wyko-
nana jest z carbonu wzmacnianego nylonem, 
masa butów wynosi 499 g (42), cena 579 zł. 

Tekst: Kuba Chryczyk, Paweł Kisielewski, Miłosz Kędracki 
Zdjęcia: Maciej Patrzałek, Paweł Kisielewski, Kuba Chryczyk
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B H  B I K E S
Rośnie oferta segmentu gravelówek ze wspomaganiem. Do rowerów takich 

marek jak: Pinarello, Storck, Orbea czy Look prezentowanych przez nas po 
targach Eurobike można dopisać Gravel X, którego zobaczyliśmy w Kielcach. 
Rower wspomagany jest systemem Yamaha z centralnym silnikiem i zasilany 
baterią o pojemności 500 Wh. Napęd w konfiguracji 2x11 zestawiony jest 
z komponentów Shimano 105. Od Shimano pochodzą również koła RX31, 
a także hamulce tarczowe w wersji mechanicznej. BH toczyć się będzie na 
bardzo dobrych oponach Schwalbe G-One w rozmiarze 38C. Rower ma kosz-
tować 11 999 zł.

C O N T R O L T E C H 
Jedną z ciekawostek jest kierownica 

szosowa Timania stanowiąca połącze-
nie włókna węglowego i tytanu. Część 
pod owijką, czyli baranek oraz mały frag-
ment poprzecznego elementu wykonano 
z carbonu dla zmniejszenia masy i doda-
nia elastyczności. Natomiast odsłonięty 
tytanowy fragment nadaje kierownicy 
niepowtarzalnego charakteru. Wystę-
puje w trzech szerokościach 400, 420  
i 440 mm, jej zasięg to 78 mm, a głębo-
kość 130 mm. Waży 240 g. Równie inte-
resująca jest kierownica gravelowa CLS 
Gravel Riser. Wykonano ją z włókna węglowego, ale geometria z wyraźnym, 20-milimetrowym 
dropem, który ma zwiększać komfort jazdy na długich dystansach, jest doprawdy unikalna. 
Gięcie na zewnątrz (flara) wynosi 16°, co ma zwiększać stabilność jazdy w trudnym terenie. Jej 
masa wynosi 315 g.
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E - M A X I M

V I S I O NP O C

Polski producent rowerów wprowadza do swojej ko-
lekcji dwa nowe modele e-rowerów bazujące na iden-

tycznym systemie wspomagania marki Brose. W obu 
zastosowany został ten sam silnik Drive T, o momencie 
obrotowym 90 Nm, oferujący trzy poziomy wspomagania 
z maksimum na poziomie 320%. W rowerach zastosowa-
no bardzo ciekawe konstrukcyjnie akumulatory. Moduło-
wa budowa powoduje, że do ich włożenia lub wyciągnię-
cia z ramy potrzebny jest stosunkowo niewielki otwór.  
To z kolei sprawia, że dolna rura może być lżejsza i ła-
twiejsza w produkcji, bo jej profil nie musi być wzmacnia-
ny na całej długości, jak w przypadku innych rozwiązań. 
Akumulatory mają standardową pojemność 504 Wh. Nie-
wielki sterownik na kierownicy dostarcza niezbędnych 
informacji oraz umożliwia sterowanie systemem. Cieka-
wą i unikalną dla Brose funkcją jest możliwość śledzenia 
na bieżąco mocy, jaką wkłada kolarz, coś jakby miernik 
mocy gratis. Model górski MS postawiony jest na kołach 
27.5” i wyposażony w amortyzator Raidon 120 mm oraz 
napęd Shimano SLX 1x10. Jego cena planowana jest na  
ok. 11 000 zł. Model miejski FF+ Brose oferowany będzie 
tylko na damskiej wersji ramy. Ma ona rozkręcany tylny 
trójkąt oraz regulowane haki tylnego koła, co umożliwia 
upgrade roweru na napęd z paskiem i piastą wielobiego-
wą. W wersji katalogowej rower wyposażony jest w napęd 
Shimano 1x9, amortyzator Suntour o skoku 75 mm oraz hy-
drauliczne hamulce tarczowe. Oba rowery mają oświetlenie 
zasilanie z akumulatora i kontrolowane ze sterownika sys-
temu wspomagania. 

Marka poszerza kolekcję zintegrowanych kokpitów szosowych. 
Najnowszy model to Metron 6D Compact i – podobnie jak 

wszystkie poprzednie z tej serii – jest w całości wykonany z carbonu.  
W odróżnieniu od modelu 5D, którego ramiona były wygięte do 
przodu pod kątem 10°, co nie wszystkim pasowało, 6D ma ramiona 
proste. Kompaktowa geometria wyraża się w 80 mm zasięgu oraz 
125 mm głębokości. Końcówki dolnego chwytu są odstawione na 
zewnątrz o 5 mm każda, co ma zapewniać lepszy chwyt w czasie 
sprintów oraz szybszą i łatwiejszą zmianę pozycji z górnej na dol-
ną. Metron 6D oferowany jest w 7 kombinacjach szerokości oraz 
długości mostka. W rozmiarze 420 mm waży 395 g. 

Nowy kask Omne Air SPIN został stworzony dla ochrony rowerzystów zarówno szoso-
wych, jak i tych poruszających się po mieście. Wyposażony jest w innowacyjny system 

SPIN, który za pomocą specjalnych insertów przymocowanych do pianki EPS zwiększa bez-
pieczeństwo w przypadku skośnego uderzenia. Precyzyjnie dobierana grubość wypełnienia 
sprawia, że kask jest smuklejszy i lepiej wygląda na głowie. Dostępnych jest aż siedem 
wersji kolorystycznych. W odzieżowej części kolekcji naszą uwagę zwróciła bluza MTB Re-
sistance Pro XC. Wykonana z materiału rozciągliwego w czterech kierunkach, dzięki czemu 
nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Ma liczne panele rozmieszczone 
w strategicznych miejscach o podwyższonej transpiracji. Na rękawach i ramionach zasto-
sowano bardzo mocny i niezaciągający się materiał, dzięki czemu bluza wytrzyma kontakt 
z ostrymi gałęziami czy upadek w trudnym terenie. 
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O R B E A 

U V E X 

Rok po wprowadzeniu carbonowej grawelówki Terra oferta się 
rozszerza i pojawiają się trzy modele na aluminiowych 

ramach. Będą one miały nieco łagodniejszą geometrię 
niż węglowa konstrukcja, ciut wyższą główkę i trochę 
dłuższą górną rurę. Dlatego pozycja rowerzysty ma 
być bardziej wyprostowana i wygodniejsza, a jed-
nocześnie bardziej wyciągnięta dla zwiększenia 
stabilności. Podstawowy model H40 (na zdjęciu) 
wyposażony w hydrauliczne hamulce Shimano 
RS405, 10-rzędowy napęd Tiagra z korbą FSA 
Omega Adventure (48/32 z.) i koła Shimano 
będzie kosztował 7199 zł. Wersja H31 jest naj-
efektowniej wyposażona w napęd 1x11 SRAM 
Rival oraz koła Shimano RS170 i będzie koszto-
wać 8999 zł. Każdy model dostępny jest w trzech 
wersjach kolorystycznych. 

Na przyszły sezon producent przygotował kilka istotnych nowości. Jedną z nich jest lekki 
kask do Enduro i All Mountain. Quatro Integrale charakteryzuje się aż siedemnasto-

ma dużymi otworami i bardzo precyzyjnym wykonaniem w technologii Multi In-mould. 
Wewnętrzna pianka EPS została zespolona z aż trzema płytkami policarbonowymi. 
Ogląd kasku wykazał, że połączenia są praktycznie niewidoczne. Regulowany 
daszek ułatwia noszenie gogli. Masa kasku wynosi ok. 330 g, a cena 649,99 zł. 
W kolekcji okularów pojawiła się nowe soczewki Colormatic. Stanowią połączenie 
dwóch dotychczasowych technologii stosowanych przez Uvexa, automatycznego 
przyciemniania Variomatic z poprawą kontrastu widzenia Colorvision. Dzięki obu 
technologiom nowe soczewki zapewniają właściwy poziom jasności obiektu, a filtrowanie kolorów 
zapewnia jaskrawe kontrasty. W efekcie lepsze wrażenia wizualne. Nawet w warunkach słabej widoczności 
potencjalnie niebezpieczne wyboje i nierówne powierzchnie widać wyraźniej z większym kontrastem i więk-
szą ilością szczegółów. W kolekcji znalazło się 6 modeli okularów z soczewkami Colormatic – od ściśle spor-
towych po casualowe. 

C O R R A T E C 
Widoczny na zdjęciu model Pro to naj-

tańszy z serii carbonowych fulli All 
Mountain z zawieszeniem insideLink. Jest 
to opracowana przez Corrateca odmiana 
zawieszenia TPO, w którym podczas ugię-
cia, wirtualna oś obrotu znajduje się w ob-
szarze poniżej górnej linii łańcucha, dlate-
go nacisk na pedały wzmaga jego napięcie. 
Konstruktorzy twierdzą, że dzięki temu siła 
nie jest przenoszona na damper i system nie 
„pompuje” oraz nie wymaga używania blo-
kady skoku. Corratec podaje, że wartość  
anti-squat dochodzi do 200%. Zarazem zawie-
szenie pozostaje aktywne na nierówności te-
renu, zapewniając optymalną trakcję i kontro-
lę nawet przy dużych prędkościach. Zgodnie 
z aktualnymi trendami, rower ma 120 mm sko-
ku oraz koła 29”. Model Revolution iLink Pro, 
który w Polsce będzie kosztował 18 550 zł, ma 
ramę w całości zbudowaną z carbonu. Amor-
tyzacja oparta jest na produktach Foxa, napęd 
to SRAM Eagle GX, hamulce Magura MT5/
MT4, koła DT Swiss M1900, a wyposażenia 
dopełnia regulowany wspornik Kind Shock. 
W podanej konfiguracji rower waży 11,6 kg. 
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F U J I 
Gdy w tym sezonie pojawił się przeznaczony dla ko-

biet aerodynamiczny Supreme, oczywistym było, 
że w najbliższej przyszłości zobaczymy także zupełnie 
odświeżonego Transonica, czyli jedną z pierwszych szo-
sówek aerodynamicznych na rynku. Od daty jego pre-
miery minęło już kilka lat, konkurencja poszło mocno 
do przodu i rower wymagał modernizacji, aby sprostać 
aktualnym wymaganiom. Główne prace poszły oczywi-
ście w kierunku poprawy aerodynamiki samej ramy oraz 
zintegrowania z nią kluczowych komponentów. Najlepiej 
widocznym efektem tych zabiegów jest kokpit. Składa 
się ze specjalnie zaprojektowanego mostka oraz kierow-
nicy Oval Concept 990 Aero, a ich konstrukcja pozwala 
na poprowadzenie wszystkich kabli wewnątrz struktury. 
Dolna rura o profilu Kammtail ma wyraźne przewężenie 
w środkowej części, a rozszerza się dopiero na końcach 
w miejscach łączenia z węzłami główki ramy i mufy su-
portu. Rozszerzenie w dolnej części tworzy miejsce na bi-
don, który dzięki temu jest schowany w jej cieniu aerody-
namicznym. Istotną zmianą konstrukcyjną, podyktowaną 
najnowszymi trendami, jest wyposażenie roweru w ha-
mulce tarczowe. Ich zaciski również zostały aerodyna-
micznie „schowane” w strukturach przedniego i tylnego 
widelca. Co ciekawe, Fuji podaje, że topowa rama serii 1  
przystosowana do hamulców tarczowych jest lżejsza niż 
dotychczasowa dedykowana hamulcom szczękowym. 
W najwyższej konfiguracji Transonic 1.1 kosztuje 31 499 zł  
z osprzętem SRAM eTAP i carbonowymi kołami Aero 
Oval Concept 950. Jako element dodatkowy dostępny 
jest triathlonowy wspornik siodła. 
W górskiej części kolekcji modelem, który także został 
poddany gruntowej przemianie, jest Rakan 29 XC. Trochę 
wbrew przydomkowi XC jest to rower o skoku 120 mm  
i ścieżkowej geometrii. W nowej ramie zbudowanej 
z aluminium A6-SL nadal zastosowany został system za-
wieszenia MLink, ale inżynierom udało się uzyskać bardzo 
krótki wahacz (431 mm). Rower będzie oferowany tylko 
w jednej konfiguracji z amortyzacją Fox, napędem SRAM 
Eagle za 12 599 zł.

T O K E N
Wózek przerzutki Shuriken to w pewnym sensie kolarska 

biżuteria – powstał, aby zwiększyć wydajność napędu. 
Większe kółka nie tylko obracają się wolniej, ale też zmniejszają 
kąt pracy łańcucha, a wszystko to razem zmniejsza siły tarcia. 
Dolne kółko ma aż 19 zębów, ale górne tylko o jeden ząb więcej 
niż standardowe 11. Inżynierowie z Tokena zbadali, że powięk-
szanie go nie wpływa na poprawę jakości pracy układu. Oba kó-
łeczka kręcą się na specjalnych łożyskach TBT z ceramicznymi 
kulkami oraz stalowymi bieżniami utwardzanymi azotkiem ty-
tanu, co ma zapewniać nie tylko doskonałe parametry toczne, 
ale też trwałość. Szkielet wózka wykonany jest z carbonu, śrubki 
ze stali, a kółeczka ze stopu aluminium pokrytego dodatkowo 
powłoką zwiększająca ich trwałość. Shuriken jest kompatybilny 
z przerzutkami nowych grup Shimano Dura Ace i Ultegra, jego 
masa wynosi 69,6 g, a kosztuje 1497 zł. 
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D E U T E R 

Race EXP Air 14+3 to lekki, bo ważący zaledwie 890 g, plecak 
na całodniowe wypady w góry. Pojemność 14 l pozwala zabrać 

niezbędny na taki czas sprzęt, prowiant i odzież, a jeżeli po drodze 
nazbieramy grzybów i będziemy potrzebowali dodatkowego miej-
sca, to rozpinając jeden zamek, można zwiększyć pojemność o do-
datkowe 3 l. Jedną z najważniejszych cech plecaka jest konstrukcja 
pleców, w której panel z siatki oddala plecak od ciała rowerzysty, 
umożliwiając swobodny przepływ powietrza i poprawiając komfort 
wielogodzinnej jazdy. Race EXP jest kompatybilny z 3-litrowym bu-
kłakiem. Przewożone rzeczy, poza komorą główną, można umieścić 
w kieszeni z organizerem (np. narzędzia), a także w łatwo dostęp-
nych kieszeniach bocznych. Na szczególnie cenne rzeczy jest też jed-
na kieszeń odporna na wilgoć. Plecak wyposażony jest też w uchwyt 
na kask oraz rozwijany pokrowiec przeciwdeszczowy. 

A B S O L U T E B L A C K 
Unikalna mieszanka ma zapewniać tym silikonowym gripom 

długą żywotność, znacznie przewyższającą konkurencję. Duża 
odporność na wycieranie ma sprawiać, że będą wyglądać estetycz-
nie i zachowywać niezmienione parametry nawet po długim czasie 
użytkowania. Głębokie rowki mają odprowadzać wodę oraz błoto 
podczas jazdy w złych warunkach, dzięki czemu jakość chwytów 
ma pozostawać niezmiennie pewna. Bez wątpienia wyróżnikiem są 
piękne aluminiowe zatyczki z grawerowanym logotypem produ-
centa. Gripy występują w trzech kolorach widocznych na zdjęciu 
oraz czarnym, ich masa to 70 g, a cena 137 zł.

T R E E F R O G
Marka specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju bagażników dachowych mocowanych 

za pomocą przyssawek. Wszystkie modele mają możliwość montażu na płaskich, wklę-
słych i wypukłych elementach karoserii samochodu, a także na szybie. Instalacja jest bardzo 
prosta. Wystarczy położyć bagażnik na oczyszczoną powierzchnię i za pomocą specjalnego 
przycisku umieszczonego przy każdej przyssawce wypompować powietrze. Rowery mon-
towane są za widelec, a bagażnik kompatybilny jest z systemami QR9 i QR15. Maksymalna 
dozwolona prędkość, z jaką może poruszać się samochód z zamocowanymi na bagażniku 
rowerami, to 120 km/h. Dostępne są dwie serie: Elite i Pro. Bagażniki serii PRO posiadają 
certyfikat TÜV. W tej serii dostępne są warianty na jeden, dwa lub trzy rowery. Maksymal-
na masa pojedynczego roweru wynosi 22 kg. Ceny wynoszą odpowiednio: Pro 1 – 1299 zł,  
Pro 2 – 1799 zł i Pro 3 – 2299 zł. 
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R O M E T
Śmiało można napisać, że projekt pokazany na stoisku marki  

z Dębicy był najciekawszą rowerową premierą tegorocznego  
Bike-Expo. Prezentowany koncept to efekt prac, których celem jest 
stworzenie maksymalnie efektywnego roweru enduro przy mini-
malizmie konstrukcji zapewniającym lekkość, sztywność i trwałość.  
Za podstawę układu zawieszenia przyjęty został system jednozawia-
sowy. Zdecydowano się na mocowanie dampera i krzywki z waha-

czem w jednej osi, co upraszcza konstrukcję, eliminuje jedną parę łożysk i usztywnia całość.  
Z układu wyeliminowana została także oś obrotu zwykle umieszczaną przy osi tylnego koła. 
Jej obrót ma zastąpić elastyczność profili wahacza.
Geometria roweru ma odpowiadać potrzebom szybkiej jazdy enduro w najmodniejszym i naj-
efektywniejszym wydaniu na kołach 29”. Pozwala osiągnąć maksimum korzyści przy skoku 
zawieszenia 140 milimetrów i 150 mm przedniego amortyzatora co ma ułatwić podjeżdżanie. 
Cały koncept, zarówno rama jaki i zawieszenie powstał od zera w dziale rozwoju marki Ro-
met. Docelowo także w Polsce planowana jest produkcja ramy. Jak powiedział nam Wiktor 
Juszczak, produkt manager firmy Romet, powstanie funkcjonalnego, jeżdżącego prototypu 
planowane jest na rok 2019 a seryjne rowery powinny pojawić w sezonie 2020.

R O N D E 

Rywalizacja na polu mierników mocy przybiera na sile i z sezonu na sezon 
przybywa nowych graczy. W poprzednim numerze, przy okazji testu nowe-

go Gianta Defy, anonsowaliśmy pojawienie się urządzenia sygnowanego przez 
tą markę, w tym wydaniu możecie przeczytać test miernika Stages L/R, a na 
kieleckich targach już widzieliśmy kolejnego konkurenta. Konstrukcyjnie Ronde 
jest bardzo podobne do rozwiązania stosowanego przez Stages. Ważący 11 g 
moduł pomiarowy przyklejony jest fabrycznie do lewego ramienia korby. Pomiar 
mocy odbywa się tylko z jednej nogi, a jego dokładność pomiaru wynosi +/– 
2%. Miernik ma też wbudowany pomiar kadencji. Z urządzeniami pomiarowymi 
komunikuje się za pomocą protokołów ANT+ i Bluetooth. Jest kompatybilny 
z urządzeniami Polar, Garmin, MIO, Bryton, Cat Eye, Sigma, Sunnto itd. Stan-
dard IP66 gwarantuje pracę w każdych warunkach pogodowych, a jedna bateria 
CR2032 wystarcza na ok. 150 godzin pracy. Cena miernika zależy od modelu 
korby, z jakimi jest sprzedawany i wynosi od 1399 zł dla Shimano 105 5800 
po 2499 zł dla Dura Ace R9100. Są dostępne także wersje MTB na korbach XT 
M8000 i XTR M9000. Na początku października do oferty mają trafić także mo-
dele z dwustronnym pomiarem mocy. Cena: wersja na korbach Ultegra R8000 
to 2599 zł, a 105 R7000 będzie o 400 zł tańsza. 
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O A K L E Y

Nowy model Flight Jacket ma ulepszoną 
aerodynamikę, dlatego jest doskonałą 

propozycją właśnie dla kolarzy. Brak czołowej 
części oprawki maksymalizuje widoczność do 
góry, co jest istotne podczas jazdy w niskiej 
pozycji. Specjalna konstrukcja noska o nazwie 
Advancer umożliwia odsunięcie okularów 
od twarzy za pomocą wbudowanej dźwigni. 
Dzięki temu zwiększa się przepływ powietrza, 
co znacznie zmniejsza ryzyko zaparowania. 
Okulary występują w sześciu wersjach kolo-
rystycznych. Do wyboru mamy też wszystkie oferowane przez producenta soczewki. Ceny 
zaczynają się od 889 zł.

A S S O S 

W nowej kolekcji ciekawie wyglądają topowe spodnie prze-
znaczone do XC. Model XC Bib Shorts jest perfekcyjnie 

wykonany i zastosowano w nich kosmiczne materiały. Po bokach 
wszyto panel z tkaniny DyneRope, która według producenta jest 
„mocniejsza od stali”, a mimo to bardzo elastyczna i cienka dla za-
chowania jak największego komfortu. Pozostała część została wy-
konana z materiału Ripstop odpornego na przetarcia, dzięki czemu 
kontakt z ostrymi krzakami, a nawet wywrotka nie spowoduje, 
rozdarcia spodni. Dodatkowo materiał charakteryzuje się bardzo 
dobrą transpiracją. Specjalny krój szelek uwzględnia nawet szeroki 
chwyt kierownicy dla zwiększenia komfortu. Wkładka ma specjalną 
konstrukcję, która uwzględnia nieco wyższą pozycję MTB i ma lek-
ko przesunięty do tyłu panel o większej grubości. Cena 200 euro.

H I C K I E S
Sznurówki podczas jazdy na rowerze bywają utrapieniem. Szcze-

gólnie jeżeli do jazdy np. w mieście używamy zwykłych, nie-
rowerowych butów pozbawionych systemów na ich utrzymanie 
z dala od elementów napędu. Rozwiązaniem mogą być prezento-
wane elastyczne sznurówki. Założone raz nie wymagają ponownej 
regulacji, buty można zakładać oraz zdejmować szybciej i łatwiej 
– nie ma problemu z luźnymi końcówkami. W kosztującym 59 zł 
komplecie znajduje się 14 elementów, za pomocą których poprzez 
połączenie można tworzyć różne sposoby zaplotu, uzyskując w ten 
sposób żądany poziom naprężenia w poszczególnych fragmentach 
buta. Można przykładowo mocniej ściągnąć dół buta, zostawiając 
jednocześnie luźniejszą górę. Hickies oferuje swój produkt w po-
nad 50 kolorach (nawet w wersji ekskluzywnej z wmontowanymi 
kryształami Swarovskiego), więc nie ma problemu z dopasowa-
niem nawet do wizytowych trampek czy eleganckich półbutów. 
Dodatkowo zestawy można mieszać między sobą, tworząc różne 
kompozycje. Sznurówki polecane są do wszystkich rodzajów butów 
sportowych. Hickies współpracuje z Adidasem, który włączył mo-
del butów wyposażony w te sznurówki do swojej kolekcji. 
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S P U R C Y C L E

P E D R O S

K A R A M B A  B I K E S

Gongi Bevin Brothers ogłaszały koniec rund dla pokonanych przeciwników Muhammada 
Alego i zakończenie sesji na Wall Street. Ich dzwonki w rękach Armii Zbawienia pobudzały 

do dobroczynności. Do dziś są gotowe, aby ogłosić alarm przeciwpożarowy. Zawsze. Ponieważ 
nie wymagają elektryczności. Przyszedł jednak dzień, kiedy umiejętności braci Bovinów należa-
ło wykorzystać dla potrzeb rowerzystów. Połączone siły Kickstartera i wiekowej manufaktury 
Conneticut powołały do życia 45-gramowy cud. Jest wykonany ze stali nierdzewnej, tylko serce 
ma mosiężne. Dzwonek produkowany jest ręcznie w starych dobrych Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, co ma pobudzić patriotyzm klientów zza wielkiej wody, ale nie pozostaje bez wpływu na 
mieszkańców Europy zmęczonych azjatycką masówką. Jakość wykończenia jest wręcz przesad-
na, ale nie zahacza o przesadę, bo przekłada się na walory użytkowe. Dzwonek montuje się przy 
pomocy specjalnych stalowych opasek (dwie do wyboru w zależności od średnicy kierownicy,  
35 mm też pasuje), a zacisk reguluje się śrubą na wierzchu płaszcza – elegancko. Bardzo wy-
godnie, miękko (podkładki gumowe) i delikatnie. Nawet na carbonowej kierownicy. Dzwo-
nek Spurcycle pozostaje stabilny nawet po wielokilometrowych pasażach szutrami. Wydaje 
unikalny dźwięk, jednocześnie słodki i niebiańsko przenikliwy, który brzmi i brzmi, i brzmi. 
Doskonale sprawdza się w jeździe miejskiej i ostrzega nawet młodzież w słuchawkach  
(to pewnie kwestia wysokości dźwięku), ale najfajniejsze reakcje zbiera na górskim szlaku. 

Jest ich trzech: Tomasz Kubiak (znany jako Lary Zębat-
ka), Sebastian Stach i Bartek Klimasz. Lary powiedział 

nam: „Myśl tworzenia unikalnych ram tkwiła w głowie od 
dziecka, nieśmiałe początki sięgają 2012 roku. Dwa lata 
później zaczęła się już solidna praca nad stołem monta-
żowym i wizją, jak taka produkcja ma wyglądać. Wszyst-
kie ramy robione są w Rzeszowie z wykorzystaniem 
najlepszych rur od włoskiego Columbusa, True Temper 
czy z Reynolds. Dobieramy je każdorazowo do potrzeb 
i oczekiwań klienta. Filozofia Karamby nieodzownie 
wiąże się z dopasowaniem roweru. W warsztacie nie 
powstają seryjne ramy, ale tworzone są konstrukcje od 
podstaw uwzględniające indywidualną budowę ciała. 
Klient ma wpływ ma geometrię, dzięki czemu powstaje 
rower o idealnej charakterystyce, balansie i dopasowa-
niu”. Rozmawiając z założycielami marki, widać bijącą od 
nich energię i pasję. I każdy fan roweru, w tym oczywi-
ście i ja, mógłby z nimi rozmawiać o tworzeniu rowerów 
całymi dniami. Wyróżnia ich indywidualne podejście do 
każdego klienta, chęć poznania jego preferencji i doboru 
szczegółów mających wpływ na finalny produkt. A zaska-
kuje fakt, że przy takim zaangażowaniu ceny wcale nie są 
astronomiczne. Już za 3000 zł można mieć unikalną ramę, 
a to wyjątkowa radość dla każdego pasjonata. 

Doskonale tonuje nastrój mijanych pieszych turystów komentują-
cych jego piękny dźwięk. Spurcycle naprawdę łagodzi obyczaje. Więc 
zamiast drzeć mordę, krzycząc: „Lewa!”, zaopatrz swój dreambike 
w efektowną i funkcjonalną biżuterię, która ucieszy nie tylko ciebie. 

Ten składany komplet łyżek ma w środku kluczyk do odkręcania zaworu oraz miejsce na 
spinkę do łańcucha. Całość zajmuje bardzo mało miejsca, co sprawia, że jest to idealny 

ekwipunek na wyścig czy do turystyki, gdzie liczy się każdy gram. Występuje w czterech 
wersjach kolorystycznych. 
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M E R I D A
J edną z premier tego-

rocznego sezonu prze-
łajowego jest zupełnie 
odświeżony model Mission 
CX Carbon. Rama zbudo-
wana z włókien CF2 Level 
waży 1010 g (rozm. L, car-
bonowy widelec 402 g).  
Jest wyposażona w we-
wnętrzne prowadzenie 
kabli Smart Entry System umożliwiający ich szybką wymianę, 
mocowanie hamulców Flat Mount i osie 12 mm w obu kołach. 
Przestrzeń w widelcach pozwala zamontować opony o szero-
kości do 35 mm. Oczywiście posiada certyfikat UCI. Projek-
tując jej kształt, inżynierowie nie zapomnieli o bardzo ważnej 
w przełajach możliwości łatwego i wygodnego noszenia rowe-
ru na ramieniu, a ustawiając parametry geometrii, zadbali o wy-
dłużenie przedniej części ramy, tworząc więcej miejsca na buty, 
aby nie zahaczać czubkami o przednie koło przy skrętach. Rama 
daje możliwość zamontowania pełnych błotników, a służący do 
tego mostek w tylnym trójkącie można zdemontować, gdy nie 
jest potrzebny. Topowy model wyposażony jest w carbonową 
sztycę Merida S-Flex mającą zdolność rozpraszania drgań. Wi-
doczny na zdjęciu model 7000 najdroższy – jaki będzie sprze-
dawany w Polsce, wyposażony jest w napęd Shimano Ultegra 
z przerzutką RX i zakresie przełożeń 46/36 i 11-30. Ponadto 
mamy tu hamulce także z grupy Ultegra, koła Fulcrum Racing 

O V E R F L Y
Zaprezentował rower miejski z systemem wspomagania o bardzo uproszczonej budowie. 

Rapid ma baterię o pojemności 281 Wh schowaną w dolnej rurze ramy, a niewielki silnik 
o momencie 40 Nm znajduje się w tylnej piaście. Nawet z bliska rower wygląda jak klasyczny. 
Wrażenie to potęguje fakt, że w rowerze nie ma przełącznika trybów wspomagania ani wy-
świetlacza. Inteligentny sterownik reaguje na nacisk na pedały, automatycznie dostosowując 
poziom wspomagania. Zasięg jazdy ze wspomaganiem producent określa na 50–60 km. Rapid 
wyposażony jest w napęd Shimano Acera 1x8, tarczowe hamulce hydrauliczne oraz koła 700 x 
28C. Masa roweru to 16 kg. Cena nie jest jeszcze potwierdzona, jednak marka znana jest z przy-
stępnych cen e-rowerów.

i bezdętkowe opony Maxxis All-Terrane. Masa roweru to 8,6 kg, a cena 13 999 zł. Mission ofe-
rowana jest też w wersji na aluminiowej ramie ważącej 1622 g (z tym samym carbonowym wi-
delcem). Mission CX Aluminium ma praktycznie identyczną geometrię, różnicą jest tylko o 4 mm 
dłuższy tylny trójkąt (i co za tym idzie baza kół). Dostępne są cztery modele, z których najtańszy 
będzie oferowany na napędzie SRAM Apex 1x11 w cenie 5999 zł.

T I M E 

Francuski producent wprowadza nową generację pedałów 
szosowych. Model Xpro 12 zachwyca, charakterystycznym 

dla tej marki, nowoczesnym designem oraz doskonałymi para-
metrami. Jednym z wyróżników jest bardzo duża powierzch-
nia styku wynosząca aż 725 mm², która ma wpływać na lepszy 
transfer mocy. Płaski spód ma za zadanie osłonić mechanizm 
zatrzaskowy oraz zminimalizować zawirowania powietrza. 
Dla uzyskania jak najmniejszej masy korpus został wykonany 
z włókna węglowego, a tytanowa oś jest pusta w środku. Siła 
wypięcia jest regulowana w trzech stopniach. Masa nowych 
pedałów wynosi 180 g, a ich koszt to 1200 zł. 
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M A V I C 
Francuski producent wprowadza nową grafikę dla swoich kół. 

Za wyjątkiem kilku tańszych modeli, wszystkie mają czarne 
obręcze bez dużych napisów (został jedynie niewielki żółty logo-
typ). Nazwa modelu jest natomiast bajerancko wypisana na jednej 
szprysze, co widać na zdjęciu. Zmieniona szata graficzna to jed-
nak tylko dobrze widoczny efekt dużo ważniejszej modernizacji. 
Większość szosowych modeli kół dostało na sezon 2019 nowe 
obręcze w bezdętkowej technologii UST. Kilka najwyższych mo-
deli Comet i Cosmic jest też w wersji na szytkę. Uwzględniając 
wersje hamulców, do jakich są przeznaczone, kluczowe modele 
kół oferowane będą aż w czterech wersjach.

Topowym modelem butów szosowych w kolekcji Mavic jest Comet Ultimate. Jednak jego cena 
jest zaporowa (999 euro!), a dodatkowo dostępny jest tylko w wybranych salonach w Europie. 
Dlatego można uznać, że to model Cosmic Ultimate SL za 1635 zł jest najwyższym, dostęp-
nym regularnie, butem w kolekcji (na zdjęciu z lewej strony). Ważący 200 g, zbudowany jest 
na carbonowej podeszwie SLR. Górna część oparta jest na ramie TPU z laserowo zgrzewa-
nymi panelami wentylacyjnymi z leciutkiej siateczki. Buty wyposażone są w system dopaso-
wania z jednym pokrętłem BOA IP1 i żyłką przechodzącą przez całą przednią cześć buta – 
rozwiązanie takie można spotkać także w topowych butach innych marek, jak np. Northwave,  
Fi’zi:k, Bontrager czy Catlike. Jednak prezentując nową kolekcję, Mavic pokazał, że rozwiązanie 
to można zastosować także w znacznie tańszych butach, czego przykładem jest Cosmic BOA 
(na zdjęciu po prawej). Ich przyszwa wykonana jest z mikrofibry, a podeszwa z nylonu wzmac-
nianego włóknem szklanym, mają też tańszą wersję pokrętła BOA L6. Cena butów to 559 zł. 

R O N D O 
W kolekcji polskiej manufaktury pojawia się 

gravelówka dla prawdziwych koneserów 
– Ruut Ti na ramie ze stopu tytanu. Materiał 
ten od lat budzi wielkie emocje ze względu na 
doskonałe własności, do których należy zaliczyć 
bardzo wysoką odporność na korozję, wytrzy-
małość zmęczeniową czy sprężystość. Mógłby 
być jednym z najlepszych materiałów do bu-
dowy ram rowerowych, gdyby nie fakt, że jest 
drogi i trudny w obróbce (czyli jeszcze droższy), 
a to czyni go w pewnym sensie ekskluzywnym. 
Ruut Ti, podobnie jak inne modele tej serii, wy-
posażony jest w carbonowy widelec Twintip po-
zwalający zmienić jego geometrię, a tym samym 
wpłynąć na charakter prowadzenia roweru.  
Napęd w konfiguracji 1x11 i hamulce zestawio-
ne są z komponentów SRAM Force 1, a zapro-
jektowane przez Rondo koła mają aluminiowe 
obręcze i opony Panaracer Gravel King 35C. 
Cena roweru wynosi 18 999 zł, natomiast ze-
staw ramowy można nabyć za 10 999 zł. Cieka-
wostką jest, że wprowadzając model na ramie 
z tytanu, Rondo jest jedyną (lub jedną z nielicz-
nych) marką na świecie oferującą rowery zbu-
dowane ze wszystkich używanych w przemyśle 
rowerowym materiałów, od stali i aluminium, 
poprzez carbon, na tytanie kończąc.
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N O R T H W A V E
Jedną z nowości MTB jest model Razer, który ma łączyć sportową charakterystykę z komfor-

tem. Kompozytowa podeszwa o indeksie sztywności 10 zapewnia optymalny transfer mocy, 
a liczne antypoślizgowe wstawki z TPU zwiększają przyczepność podczas chodzenia w trudnym 
terenie. Przyszwa ma duże panele wentylacyjne dla zwiększenia komfortu w upalne dni. Liczne 
wzmocnienia w okolicach pięty oraz palców zapobiegają uszkodzeniu buta i zwiększają jego ży-
wotność. Dopasowanie bazuje na jednym rzepie i pokrętle SLW2. 

N O  L I M I T E D
Koła, które dostały dwie nagrody podczas gali targowej, wyglądają imponująco. Węglowa ob-

ręcz o wysokości 45 mm ma nowoczesny profil „U” i waży zaledwie 280 g przy szerokości 
23 mm. Koła mają szprychy wykonane z włókna węglowego T1000 układanego kierunkowo. Za-
równo z przodu, jak i z tyłu jest ich po 16 sztuk i są one zintegrowane z kołnierzem piasty. Taka 
konstrukcja ma zapewniać wysoką sztywność kół przy zachowaniu bardzo niskiej masy. Piasty 
kręcą się na hybrydowych łożyskach ceramicznych. Masa tego supernowoczesnego zestawu 
wynosi 1240 g, a kosztować mają 8200 zł w komplecie z tytanowymi zaciskami, klockami do 
obręczy węglowych i pokrowcami. 

C A M E L B A K
Jeśli jesteś fanem długich górskich wypraw, 

to nowy plecak K.U.D.U.™ Trans Alp dzięki 
pojemności aż 30 l z pewnością pomieści mnó-
stwo niezbędnego ekwipunku. Aby ciężki ładu-
nek ściśle przylegał do pleców, wyposażono go 
w szeroki pas biodrowy z dwoma kieszeniami 
po boku oraz dwa pasy umieszczone na klatce 
piersiowej z możliwością regulacji położenia. 
K.U.D.U. wyposażony jest w ochraniacz Impact 
Protector zwiększający bezpieczeństwo w racie 
upadku. Na wyposażeniu jest bukłak o pojem-
ności 3 l, a nowocześni rowerzyści będą zado-
woleni ze specjalnej przegródki na zapasowy 
akumulator do systemu wspomagania. Ponie-
waż jest ona ciężka, umieszczono ją w cen-
tralnym miejscu jak najbliżej pleców, dzięki 
czemu nie będzie się przemieszczać podczas 
intensywnej jazdy. Plecak ma mnóstwo uży-
tecznych przegródek, włącznie z organizerem 
na niezbędne narzędzia. Na zewnątrz znajdują 
się również ściągacze służące do zmniejszania 
objętości. Specjalna opończa zabezpieczy przed 
opadami. Plecak kosztuje 1049 zł.
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C S T 
Na stoisku można było porozmawiać o oponach z najlepszymi zawodni-

kami CST 7R MTB Team. Zarówno Darek Batek, jak i Rita Malinkiewicz 
opowiadali, na jakich modelach się ścigają i jakie są nowości na nadchodzący 
sezon. Jedną z ciekawszych opon jest model B-Trail 29, występujący w jednej 
szerokości 2,25”. To szybka opona typu semi-slick charakteryzująca się bardzo 
niskimi oporami toczenia dzięki minimalnemu bieżnikowi w środkowej części. 
Po bokach zastosowano wyraźne klocki mające dawać wysoką przyczepność 
w zakrętach. Wysoka gęstość oplotu – aż 170 TPI – zwiększa elastyczność 
ścianek i zmniejsza masę. Rzeczywiście model B-Trail 29 jest bardzo lekki, 
waży 510 g i to mimo zastosowania wkładki antyprzebiciowej EPS. Dedy-
kowany na szybkie i suche trasy, nie boi się również technicznych odcin-
ków. Nowością jest też grawelowa opona Detour. Występuje w rozmiarze  
700 x 38 mm. Jest niemal całkowicie gładka w środkowej części, dzięki cze-
mu sprawdzi się zarówno na ubitych leśnych ścieżkach, jak i asfalcie. Ma jed-
nak wyraźne klocki po bokach, dla lepszego trzymania w zakrętach. Oplot to  
60 TPI, opona ma też wkładkę antyprzebiciową EPS, a zastosowane po bo-
kach elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo jazdy po zmroku.

E N D U R A 
Kurtka Lumijak II charakteryzuje się nie tylko ciekawych designem, lecz rów-

nież wysoką użytecznością. Wykonana jest z bardzo cienkiego materiału, 
dzięki czemu jest lekka i mieści się do malutkiego woreczka będącego w zesta-
wie. Materiał chroni przed wiatrem i jest bardzo wytrzymały. Jej największą za-
letą jest fakt, że niemal w całości jest odblaskowa – użytkownik będzie widocz-
ny po zmroku ze wszystkich stron. Przewidziano również panele poprawiające 
transpirację. Cena 279 zł. 

L A P I E R R E
Nowością jest lekka szosówka przeznaczona do jazdy 

po górach. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom.  
To, że Xelius SL wygląda podobnie jak wcześniej, 
wcale nie oznacza, że zmiany są kosmetyczne. 
Rama zyskała nową geometrię, jeszcze bardziej 
sportową, co zwiększa efektywność jazdy. 
Duża zmiana nastąpiła w samej technologii 
wykonania ramy. Za pomocą procesu wy-
korzystującego lateksowe pęcherze pom-
powane po laminacji warstw kompozytu, 
zredukowano ilość potrzebnej żywicy. Jak 
twierdzą producenci, w efekcie tego pro-
cesu udało się wyraźnie zmniejszyć masę 
ramy bez utraty sztywności, co ma dodat-
kowo wpływać na dynamikę roweru. Nowy 
Xelius SL dostępny będzie w 6 wersjach 
osprzętowych od najtańszej na 105-tce po 
topowy model na Dura Ace Di2 z kołami Mavic 
Ksyrium Pro Carbon SL. W linii są też dwie wer-
sje z hamulcami tarczowymi.
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L O O K

T R E Z A D O 
Polski producent wprowadza na 

rynek udoskonaloną recepturę 
„mleka”, pozbawionego amoniaku, 
co jest działaniem proekologicznym. 
Przyjemny waniliowy zapach może 
spowodować, że z chęcią wypełnię 
nim filiżankę kawy, a jeśli coś zosta-
nie, to uszczelnię opony. Nowy pro-
dukt oferowany będzie w opakowa-
niach 500 ml (64,90 zł) oraz 200 ml 
(199,90 zł). 

Y E T I
Linia rowerów SB z oryginalnym systemem za-

wieszenia Switch Infinity wzbogaca się o nowy 
model. SB130 wypełnia lukę między testowanym 
przez nas ścieżkowym SB100 (bB #8/2018), a na-
leżącym do kategorii Enduro SB150, o którym pisa-
liśmy w poprzednim wydaniu. Rower na kołach 29” 

o skoku 150 mm stworzony został na wymaga-
jących trasach w Kolorado, gdzie królują 

trudne techniczne podjazdy i szyb-
kie zjazdy. 77-stopniowy kąt rury  

po-siodłowej i duże koła spra-
wiają, że rower lekko się wspina. 

Z kolei krótki wahacz długości 
433 mm, płaski kąt główki 
ramy, duży reach ramy i wi-
delec z offsetem 44 mm 
mają zapewniać SB130-tce  
łatwość manewrowania, ale  
także stabilność na szyb-
kich zjazdach. Rower ofero-
wany jest z pięcioma zesta-

wami osprzętu od 25 550 zł. 

Nie każdy but ma identyczny kształt w miejscu montażu bloków. Look 
sprawdził, że jeżeli krzywizna łuk jest duża, to bloki mogą trzeszczeć 

i gorzej współpracują z pedałami. Dlatego w ofercie pojawiły się specjalne 
podkładki, które ujednolicają krzywiznę podeszwy. W komplecie z nimi jest 
specjalny przymiar, który pozwala prawidłowo dobrać, jakie podkładki po-
winny być zastosowane. 
Ciekawie wygląda również kolekcja odzieży, która na przyszły sezon zyskała 
nową odsłonę. Przykładem jest model Race Purist Jersey wykonany z naj-
lepszych materiałów. Ma atletyczny krój, a dzięki dużej elastyczności tkani-
ny dobrze dopasowuje się do ciała. Siateczkowa tkanina na rękawach jest 
bardzo przewiewna i świetnie odprowadza wilgoć. Do tego minimalistyczny, 
nowoczesny design bez nachalnych logotypów zapewne zyska uznanie ko-
larzy. Cena 135 euro.
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Podczas Kielce Bike Expo po raz drugi odbyła się konferencja 
poświęcona tematyce triathlonowej. W pierwszej części po-

kazaliśmy alternatywną stronę tego sportu i opowiedzieliśmy 
o ogólnoświatowej serii zawodów XTERRA, rozgrywanym na tra-
sach terenowych. Zaprosiliśmy Wojtka Mazurkiewicza, organiza-
tora XTERRA Poland oraz Tomka Kubiaka czołowego zawodnika 
tej dyscypliny, który w tym roku jedzie na Hawaje walczyć o tytuł 
Mistrza Świata. Polska edycja rozgrywana jest w Krakowie kilka ki-
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M A X X I S
W przyszłym sezonie w ofercie będą dostępne 

aż trzy modele opon przeznaczonych do XC 
i maratonów. Oprócz legendarnego modelu Ikon 
i Aspen zawodnicy będą mogli wybrać oponę Re-
con Race. Charakteryzuje ją nieco rzadszy bieżnik, 
o umiarkowanej w porównaniu do modelu Icon wy-
sokości, dzięki któremu powinny się lepiej spisywać 
w błotnistych warunkach. Opona dostępna będzie 
tylko w jednym rozmiarze 29x2,25”, a do wyboru 
jest jeszcze wersja TR oraz z wkładką EXO. Inży-
nierowie Maxxisa wprowadzili również nową tech-
nologię antyprzebiciową EXO+. Powodem tej de-
cyzji była bardzo duża różnica w grubości ścianek, 
a więc i masie opon EXO oraz DD. Nowa osłona 
klasyfikowana jest pomiędzy tymi dwiema techno-
logiami oraz stosowana będzie w modelach opon 
do Enduro i All Mountain. Kolejną nowością jest 
mieszanka gumy Hypr. Stosowana będzie w wyso-
kiej klasy oponach szosowych. Charakteryzuje się 
mniejszymi oporami toczenia (o 16% w porównaniu 
do poprzedniej mieszanki) oraz lepszą przyczepno-
ścią na mokrej nawierzchni (o 23%). Jak zapewnia 
producent, zmiany te mają nie wpływać na szybkość 
zużywania się opony. 

K O N F E R E N C J A  T R I A T H L O N O W A
lometrów od Wawelu, w niezwykle urokliwym miejscu. Po przerwie Natalia 
Grzebisz, doktorantka i pasjonatka sportu, specjalistka od neuroendokrynolo-
gii i immunologii opowiedziała o sposobach monitorowania organizmu wśród 
kolarzy. Można było dowiedzieć się, dlaczego badania lekarskie są ważne oraz 
na jakie parametry składu ciała należy zwrócić uwagę, by nasz organizm był 
w jak najlepszej formie. Na koniec, redaktorzy magazynu „Triathlon” i mie-
sięcznika „bikeBoard” doradzali, jak wybrać rower czasowy do zawodów na 
dystansie Ironman. 
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