
R

ALKATRÉSZKATALÓGUS



p 461051 MTB fékkar 
Cantilever és patkófékekkel
Kovácsolt aluminium fékkar, 
3 ujjas kivitelben.
Cantilever és calipper fékekhez.
Súly: 220 gr/pár

p 4611511  MTB fékkar 
V-fékhez 
Kovácsolt aluminium fékkar, 
2 ujjas kivitelben. V-fékkel 
kompatibilis.
Grip-Shiftes és Rapid Fire 
váltókarral is használható.
Súly: 224 gr/pár

p 46115111 MTB fékkar 
V-fékhez 
Kovácsolt aluminium 
fékkar, 2 ujjas kivitelben.
V-fékkel kompatibilis.
Grip-Shiftes és Rapid Fire 
váltókarral is használható.
Súly: 224 gr/pár

p 4611521  Komfort fékkar 
aluminium 
Kovácsolt alumínium fékkar, 
4 ujjas kivitelben.
V-fékkel kompatibilish.
Grip-Shiftes és Rapid Fire 
váltókarral is használható.
Súly: 216 gr/pár

p MTB V-fékkonzol 
Kovácsolt alumínium fékkonzol 102mm 
hosszú.
Spirálrugós előfeszítés, állítható rugóerő.
Fekete, és ezüst színben kapható.
Súly: 162 gr/pár
48356051 fekete
483560511 ezüst

p Komfort-fékkonzol 
Kovácsolt alumínium fékkonzol 
110mm hosszú.
Spirálrugós előfeszítés, állítható 
rugóerő.
Pezsgő, és ezüst színben kapható.
Súly: 172 gr/pár
48356052 pezsgő
483560521 ezüst

p WARRIOR
20 mm belső szélesség
duplafalú, magas profil
2082402036 – 24”  36H, fekete 
2082602036 – 26” 36H, fekete 
2082802036 – 700C 36H, fekete

p DIRT JUMP
24 mm belső szélesség
duplafalú, alacsony profil
szegecselt kivitel
2082602436 – 26” 36H, fekete 
2082612436 – 26” 36H, fekete 
2082602432 – 26” 32H, fekete

p SPIDER
13 mm belső szélesség
duplafalú, magas profil
2082801332 – 700C 32H, fekete
2082801336 – 700C 36H, fekete

p 48415 Országúti 
patkófék
Kovácsolt alumínium 
39-49mm-es eléréssel.
Két forgáspontos, a karok 
pozíciója állítható, gyorskiol-
dó a kerék kivételéhez.
Ezüst színben kapható.
Súly: 184 gr/oldal

FéKEK q
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p Félintegrált MTB/országúti  
kormánycsapágy
Félintegrált, acélcsészés kormánycsapágy
MTB vázhoz ajánlott
Külső átmérő: 44 mm
Belső átmérő: 1- 1/8”
31751022 - ferde hatásvonalú 
„Angular Contac” csapágyazással
31751023 - zárt ipari csapággyal

p Altrix DH/Freeride kormány
HB3526
Szélesseg: 690 mm
Befogó: 25,4 mm
Emelés: 38 mm
Súly: 390 g. Anyaga: AL6061DB
30131023 - fekete 
301310231 - fehér

p 30131051 Altrix Scandium CC kormány
HB136
Szélesseg: 580 mm
Befogó: 25,4 mm
Emelés: 0 mm
Súly: 116 g
Anyaga: Scandium alu
Fekete kivitel, grammániásoknak

p 31751021 Félintegrált MTB/
országúti kormánycsapágy
Félintegrált, alumíniumcsészés 
kormánycsapágy
MTB vázhoz ajánlott
ferde hatásvonalú tömített 
golyóscsapágyakkal
külső átmérő: 44 mm
Belső átmérő: 1- 1/8”

p 31751110 Hagyományos 
kormánycsapágy 
Hagyományos beépítésű, 
alucsészés
ipari csapágyas garnitúra
Fekete kivitel
Külső átmérő: 34 mm
Belső átmérő: 1 - 1/8”

p 3175111 All-mountain / 
freeride kormánycsapágy 
14 mm mélységű csészékkel,
Nagy átmérőjű ipari csap-
ágyakkal
Fekete kivitel
Külső átmérő: 34 mm
Belső átmérő: 1 - 1/8”

p 31751102 Országúti/MTB 
A-head kormánycsapágy
Hagyományos beépítésű, 
alucsészés
Zárt ipari csapágyakkal
Külső átmérő: 30 mm
Belső átmérő: 1”

KORMányOK q KORMányCSAPágyAK qu

p 40199 CR-DH
Felhasználási terület: freeride, 
dirt, downhill
Hajtókar anyaga: cro-mo
Hajtókarhossz: 175 mm
Tányérok anyaga: -
Lyukkör: 104/64 mm
Tányérok: -
Tengelyvégződés: ISIS drive

p 41502 Altrix Premium 4X 
pedál
Extrém alacsony profilú 4X, 
dirt pedál, siklócsapágyakkal, 
cserélhető szegecsekkel.

p 4238 Cg17
Felerősítés: középcsapágyra
Csapágyazott görgők: nem
Tömeg: 290 g

p 4109101 SE1513
Imbuszos, önlehúzó hajtóműcsa-
var, M15 menethez (Octalink, ISIS 
drive tengelyekkel kompatibilis).

p 4109102 SE815
Imbuszos, önlehúzó hajtómű-
csavar, M8 menethez (négyszög-
tengelyekkel kompatibilis).

t 4109201 CW102
10 darabos alumínium 
lánctányércsavar-szett (5 csavar + 5 
anya), kéttányéros – elsősorban ország-
úti – hajtóművekhez. Polírozott kivitel.

p 4109202 CW103
15 darabos alumínium lánctányércsavar-
szett (10 csavar + 5 anya), háromtányé-
ros – elsősorban MTB – hajtóművekhez. 
Fekete anodizált kivitel.

p Altrix platformpedál
Egy darabból kimunkált alumínium 
test, cserélhető szegecsekkel, széles 
csapágytávolsággal, cro-mo ten-
gellyel. Kétféle kivitelben kapható:
41500 - ipari csapágyazással
41501 - kónuszos csapágyazással

p 41503 Altrix platformpedál
Egy darabból kimunkált alumíni-
um test, nem cserélhető tüskék-
kel, széles csapágytávolsággal, 
acél tengellyel, kedvező áron.

p 41510 Altrix patentpedál
Kétoldalas MTB patentpedál, 
nyitott konstrukció, jó sártű-
rés. Alumínium test, cro-mo 
tengely, ipari/siklócsapágy. 
A kioldóerő állítható. 

p 4019901 CR-MX
Felhasználási terület: BMX, dirt, street
Hajtókar anyaga: cro-mo
Hajtókarhossz: 175 mm
Tányérok anyaga: -
Lyukkör: egycsavaros BMX
Tányérok: -
Tengelyvégződés: 19 mm 48 bordás 
BMX tengely

p Altrix Premium országúti 
hajtómű 36/50T ISIS
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 172,5  / 170 mm
Tányérok anyaga: alu
Lyukkör: 110 mm
Tányérok: 50/36T
Tengelyvégződés: ISIS Drive
404601 (172,5 mm)
4046001 (170 mm)

p 404602 Altrix Basic verseny 
hajtómű 30/42/52T
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 172,5 mm
Tányérok anyaga: acél
Lyukkör: 130 mm
Tányérok: 52/42/30T
Tengelyvégződés: négyszögtengely

p Altrix Basic verseny hajtómű 42/52T
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 172,5 / 170 mm
Tányérok anyaga: acél
Lyukkör: 130 mm
Tányérok: 52/42T
Tengelyvégződés: négyszögtengely
404604 (172,5 mm)
40460401 (170 mm)

p 404603 Altrix Basic verseny 
hajtómű 42/52T
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Tányérok: 52/42T
Hajtókarhossz: 170 mm
Tányérok anyaga: acél
Lyukkör: szegecselt tányérrögzítés
Tengelyvégződés: négyszögtengely

EXTRéM HAJTóMűVEK q ORSzágúTI HAJTóMűVEK qu

PEDálOK qu

lánCTERElőK q CSAVAROK qu

p B9524
Extrém csapágy downhill és 
freeride felhasználásra. 4 ipari csap-
ággyal. 73 és 68 mm-es kivitelben 
is kapható. 113 mm hosszú ISIS 
Drive tengellyel kapható.
40720322 - 73/113 mm
40720321 - 68/113 mm

p CH51
Négyszögtengelyes, ipari csap-
ágyas középrész.
407202 - 68 / 110,5 mm
40720201 - 68 / 116 mm
40720202  - 68 / 122mm

p CH55R
Kiemelkedő élettartam és jó súly 
izléses csomagolásban. Csak 
négyszögtengelyes kivitelben 
kapható.
4072022 - 68/107 mm
407202201 - 68 / 113 mm
40720221 - 68 / 118 mm
40720222  - 73 / 113 mm

p 40810901 BB_MX
BMX középcsapágy, 48 bordás 
19 mm-es tengellyel.

p B952
Álltalános MTB felhasználásra.
73 és 68 mm-es csapágyszéles-
séghez egyaránt jó, alátétekkel 
igazíthatjuk méretre. 113 mm 
hosszú ISIS Drive tengellyel.
40720320 - 68-73/113 mm

p CH46
Fél-monoblokk kivitel, 68 és 
73mm-es középcsapágyakhoz 
egyaránt.
407201 - 68 / 122 mm
40720101 - 68 / 126 mm

p CH52R
Négyszögtengelyes középrész a 
CH55-tel megegyező csapágyak-
kal, rendkívül kedvező áron.
4072021 - 68 / 113 mm
40720211 - 68 / 118 mm
40720212  - 68 / 122 mm
40720213 - 73 / 113 mm

p 408109 BB_DH
BSA MTB középcsapágy, 48 
bordás 19 mm-es tengellyel. A 
láncvonal állítható.

KözéPCSAPágyAK q
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p gl-87 
A GL 87 modell párnázott amara tenyér-
résszel készül, hálós, jól szellőző felsőrész-
szel. Ez a modell is kapott izzadtságtörlőt, 
és amara megerősítést a mutató- és 
hüvelykujj között, a markolatváltót hasz-
nálók örömére. 
A kesztyű kék, piros, és narancssárga szín-
ben kapható. 62081 - kék
6208101 - piros
6208102 - narancs

p 6208302 gl-92
A GL-92 modell szintén 
elasztikus felsőrésszel ké-
szül, de gél betétes amara 
tenyérrel azoknak, akik 
egy kicsit több komfortra 
vágynak. 
A kesztyű kék színben 
kapható.

p gl-93 
A GL-93 kimondottan XC 
versenyzésre készült kiemelkedő 
szellőzéssel. A tenyere lyukacsos 
amara, gumi betétekkel a maximá-
lis tapadás érdekében, Elasztikus 
hálós szövet felsőrésszel és nagy 
felületű izzadtságtörlővel. A 
hüvelyk és mutatóujj között gumi 
megerősítést találunk, így marko-
latváltóval használva is hosszú lesz 
az élettartama.  
A kesztyű szürke és piros szín-
ben kapható. 
6208301 - piros
620830101 - szürke

p gyermek kesztyűk
Vidám, színes gyermek kesztyűk amara tenyér-
rel és elasztikus felsőrésszel 
62085 - bálnás kék
6208501 - papagájos sárga
6208502 - papagájos rózsaszín
6208504 - piros 
620850401 - kék

p gl-88
A GL-88 hálós tenyér része maximális szellőzést 
biztosít, ideális azoknak, akiknek sokat izzad 
a tenyerük. A kényelmes fogást több gél 
párna biztosítja. A felsőrész elasztikus anyagok 
kombinációja, nagy orrtörlővel, markolatváltó-
felhasználók számára megerősítve. A kesztyű 
piros, kék és szürke színben kapható.
62082 - piros
6208201 - szürke
6208202 - kék

p 6208303 gl-53
A GL-53 modellt túrázásra, 
endurózásra, vagy XC verseny-
zésre egyaránt alkalmas.
A tenyere jól szellőző lyukacsos 
amara, dupla rétegben a 
kormány alatt. A felső rész 
rugalmas szövet, a kézfejed és 
az ujjperceid gumi protektorok 
védik esésnél. Nem hiányzik 
róla az izzadtságtörlő sem.
A kesztyű fekete színben 
kapható.

p gl-62
A GL-62 modell megújult formában kap-
ható. A tenyere szövet, csúszásgátló gu-
mibütykökkel. Felsőrésze elasztikus szövet 
nagy izzadtságtörlővel. A szövet tenyérrész 
előnye, hogy akár gépben is mosható.
A kesztyű piros, narancs és kék színben 
kapható.
620821 - piros
62082101 - narancs
62082102 - kék

p gl-11
A GL-11 modellt egy rendkívül jól szellőző 
freeride kesztyű, az ujjperceknél kialakított 8 db 
gumis szellőzővel. Az amara tenyérrész extra 
megerősítésekkel a kényes területeken. 
A felső rész rugalmas szövet, a kézfejed és az 
ujjperceid gumi protektorok védik esésnél.
A kesztyű szürke és kék színben kapható.
6208304 - kék
62083042 - szürke

pgl-75 
A GL-75 hálós tenyér része ma-
ximális szellőzést biztosít, ideális 
azoknak, akiknek sokat izzad a te-
nyerük. A kényelmes fogást több 
gél párna biztosítja. A felsőrész 
elasztikus anyagok kombinációja, 
nagy orrtörlővel, markolatváltó-fel-
használók számára megerősítve. 
A kesztyű szürke, piros és sárga 
színben kapható. 
620822 - szürke
62082201 - piros
62082202 - sárga

p gl-836
Elsősorban XC és all-mountain felhasználásra 
ajánlott kesztyű. Vékony amara tenyérrel, 
megerősítve a stratégiai pontokon. Jól szel-
lőző, rugalmas felsőrész a hüvelykujjnál extra 
erősítéssel a markolatválót használók javára.
A kék-fehér és piros-fehér színben kapható.
6208305 - piros-fehér
620830501 - kék-fehér

KESzTűK qu

p 37009 Basic nyeregcső
Anyaga: AL6061
Egycsavaros kivitel
Fekete színben
Méret: 25,4 x 350 mm

p 370091021 SP255 nyeregcső
Súly: 287 g
Anyaga: AL2014
Országúti és XC verseny gépekhez
Fekete színben, ezüst fejjel
Méret: 27,2 x 400 mm

p SP247 nyeregcső
Súly: 361 g
Anyaga: AL6061
Fekete színben, ezüst fejjel
37009104 Méret: 25,4 x 400 mm
370091041 Méret: 27,2 x 400 mm 

p 37009105 SP11 nyeregcső
Méret: 27,2 x 350 mm, 
Súly: 569 g
Anyaga: Cro-mo
Fekete színben, örök darab

p Altrix nyeregcső bilincs
36100 Belső átmérő: 31,8 mm
36101 Belső átmérő: 35 mm
Súly: 23 g
Fekete kivitel

p Altrix gyorszáras  
nyeregcső bilincs 
36200 Belső átmérő: 31,8 mm
36201 Belső átmérő: 35 mm
Súly: 49 g
Fekete kivitel

p SP90 nyeregcső
Anyaga: AL6061
Fekete színben
37009106 Méret: 30,4 x 400 mm
370091061 Méret: 30,8 x 400 mm 

p SHIM nyeregcső betétek
37009901 25,4/26,8 alu fekete
370099011 25,4/27,0 alu fekete
370099012 27,2/28,6 alu fekete
370099013 27,2/29,2 alu fekete
370099014 27,2/29,6 alu fekete
370099015 27,2/30,8 alu fekete
370099016 27,2/31,6 alu fekete

nyEREgCSő, nyEREgCSőBIlInCS q
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p Altrix kerékpár zár
Tartóval, por és víz védett biztonsá-
gi zár, 8, 10 és 12 mm-es átmérővel
Hossz: 1500 mm
5799  - 8 mm
579901 - 10 mm
579002  - 12 mm

p Altrix kulacstartó
BC037
5401101 Aluminium, fekete kivitel
54011011 Aluminium, ezüst kivitel

p 5802 Altrix gumijavító készlet
6 db öntapadó folt, dörzsikével

p 58201 Altrix láncvilla védő
Speciális formájú, neoprén anyagú, 
védő.
Szinte minden villához használható.
Mérete: 250x60 mm

p 5401102 Altrix kulacstartó
BC033
Rozsdamentes acél, 44 g

p 5947902 Altrix kormányvég dugó
HP11 Alu, fekete, imbuszos kivitel

p 58202 Altrix láncvilla védő extra
Lánc mintájú dombornyomású védő
Extra erős anyagú, belső oldalán 
csúszásgátlóval ellátva.
Mérete: 280x60 mm

t 58203 Altrix láncvilla és vázvédő matrica szett
Vastag, jól tapadó, karbon mintájú védőmatrica
Szett tartalma:
Láncvilla védők, 4 db 30 mm, 4 db 20mm korong
Vázvédő: 1 db 230x30 mm

záR q AlTRIX KIEgéSzíTőK qu

p Kerékpáros nadrág
Kiváló minőségű, Lycra anyag-
ból készült. Cool Max betéttel.
Gumis tapadókkal.
Fekete színben vásárolható kan-
tárral , és anélkül S,M,L,XL,XXL 
méretben.
63102 - S
6310201 - M
6310202 - L
6310203 - XL
6310204 - XXL

p Kerékpáros térdmelegítő
A hidegben a legfontosabb 
az ízületek védelme, ebből is 
kiemelkedik a térdünk. Akár 
hosszú nadrágra is ráhúzhatjuk, 
extra réteg gyanánt.
Fekete színben vásárolható 
L,XL,XXL méretben.
63121014102 - L
63121014103 - XL
63121014104 - XXL

p 6310404 Altrix 
Windbreaker téli sapka
Kerékpáros téli sapka 
sisak alá Windbreaker 
szélálló membrán-ból. 
Teljes egészében takarja 
a homlokot és a füleket, 
így tökéletes védelmet 
biztosít a menetszél 
ellen.

p Altrix Windbreaker kantáros 
téli nadrág
Kerékpáros thermonadrág 
Windbreaker szélálló membránból 
a frontján és meleg, de jól szellőző 
fleeceből a hátán. A felvételt a 
bokánál zipzár könnyíti meg, amit 
fényvisszaverő anyag szegélyez.
631210121  - S
631210122  - M
631210123  - L
631210124  - XL

nyáRI RUHáK q TélI RUHáK qu

p 794002 lánc olajozó spray 
150 ml 
Speciálisan, a kerékpár lánc 
olajozására szolgáló Spray.
Biztosítja megfelelő kenést, 
védi a láncot a korróziótól.

p 7932 250 gr
79321 20 ml
Titánzsír
Nagy teljesítményű zsír, amely 
időtálló kenést biztosít. 
Nagy nyomásállóság, lassú 
öregedés.
Csapágyak, csúszó alkatrészek 
kenésére. 

p 79311 Csapágyzsír 
50 ml
Sikló és forgó csapágyak kené-
sére szolgáló zsír.
Magas nyomásállóság, vízál-
lóság.
Üzemi hőmérséklet tartomány: 
-30 °C-tól + 60 °C-ig.

p 7931 Csapágyzsír (agyakhoz)
50 ml
Agyak és hajtómű csapágyak 
zsírozására alkalmas.
Korróziógátlót tartalmaz, lassan 
öregszik.
Üzemi hőmérséklet tartomány: 
-30 °C-tól + 120 °C

p 793 lánczsír 
50 ml
Nagy teljesítményű zsír
 láncok kenésére.

p 794 lánc tisztitó 
200 ml
A kerékpár láncon lévő szennyeződé-
sek eltávolítására szolgál.
A tisztítás után gondoskodni kell az 
újra kenésről.

p 79402  Wax spray 
150 ml
A kerékpár teljes tisztítása után az 
eredeti csillogást adja vissza. A vázat 
be kell fújni, majd egy puha törlő 
kendővel kell fényesíteni.

p  79401 Velo-Clean spray 
500 ml
A kerékpár teljes tisztítására szolgál 
biológiailag elbomló spray. Be kell fújni 
a szennyezett  részeket, majd egy vizes  
szivaccsal tisztára kell törölni. 

p 792 MTB olaj
125 ml
A nagy igénybevételnek kitett 
helyek kenésére szolgáló olaj.
Az MTB olaj a lánc, a váltó és a 
bowdenek kenésére szolgál.
Az olajhoz adagolt grafit a jobb 
tartósabb kenést biztosít.

p 791 Finom olaj 
100 ml
Általános kenési célok-
ra szolgáló finom olaj.

p 7933 Teflon spray 
150 ml
Speciális kenőanyag 
Teflonnal.
Bowdenek, mozgó 
alkatrészek  kenésére, 
ápolására szolgál.

OlAJOK qu

zSíROK qu

áPOló SzEREK qu
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VIRTUálIS VAlóSág TRénEREK qu MágnESFéKES TRénEREK qu

KIEgéSzíTőK qu

ERgOTRénEREK qu

p 15990000 T2000 genius Multiplayer
A VR trénerek harmadik generációja.  
A tápkábelt leszámítva wireless. Pillanatok 
alatt összeállíthtó, vagy szétszedhető. Előre 
programozott pályák, de minden korábbi 
edzés elmenthető, illetve saját program 
alapján is lehet edzeni. Valós környezetben 
felvett, a fékezőegységgel szoftveresen 
összehangolt videók (Real Life Video és 
Ergo Video). Edzés GPS track alapján, vagy 
Google Earthban kijelölt útvonalon? Nem 
probléma. TTS 3 szoftverrel szállítjuk. 

t T1956 Real life Video
A görgőn ülve bejárhatsz több ezer kilométerre fekvő, lélegzetelállítóan szép területeket, szakaszo-
kat tekerhetsz a nagy körversenyek hegyi etapjaiból, vagy neves egynaposokból. A fékezőegység a 
videón látottakkal összehangolva, a meredekségnek megfelelően szabályozza az ellenállást.
1599990108 T1956.08 Milan - San Remo
1599990109 T1956.09 The hearth of evergreen
1599990110 T1956.10 From namur to Revin
1599990132 T1956.32 giro del Mortirolo
1599990134 T1956.34 Mont Ventoux
1599990136 T1956.36 Tour of Flanders
1599990137 T1956.37 Milan – San Remo
1599990139 T1956.39 Tour of lombardy
1599990143 T1956.43 Training with lampre, Italy

p 15992001 T1930 Fortius Multiplayer
A virtuális valóság trénerek második 
generációja. Nem mágnesfék, hanem 
motorfék fejti ki az ellenállást, ami 
alacsony kerékfordulatnál is nagy féke-
zőerőt biztosít. 
A multiplayer comagban iegészítve 
egy kormányállvánnyal és az internetes 
közös edzés/verseny lehetőségével. TTS 
3 szoftverrel és egy éves Multiplayer 
licensszel.

p 159920004  T1980 Bushido
A 2009-es év újdonsága, a világ első telje-
sen wireless (vezetékmentes) ergotrénere. 
A kijelző és a fékezőegység vezeték nélkül 
kommunikál, sőt a fékezőegység sem 
igényel hálózati táplálást – a fékezéshez 
szükséges energiát önmaga termeli meg. 
Professzionális edzéseszköz, választhatsz 
több előre beállított edzésből, de saját 
programot is fel lehet építeni pulzus, vagy 
teljesítmény (Watt) alapján. Minden edzés 
elmenthető, az eredményeket letöltheted 
PC-re, kiértékelés céljából (Upgrade PC kit 
szükséges). Szinte bármilyen fitnesz teszt 
elvégzésére alkalmas.

p 1599990202 T1990.03 Tacx Trainer 
Software 3
A Tacx aktuális virtuális valóság és 
ergotréner szoftvere GPS track feldol-
gozással és Google Earth pluginnel. Se-
gítségével korábban bejárt útvonalakat, 
vagy akár soha nem látott edzőutakat 
tekerhetünk végig virtuálisan. A görgő itt 
is az emelkedéshez igazítja az ellenál-
lást. 64 bites operációs rendszereken is 
működik (a régebbi görgők interface-ei 
ellenben nem futnak 64 biten).

p 15990103 T2500 Booster
Több Pro-tour csapat is hasz-
nálja edzésre bemelegítésre. A 
legfejletteb mágnesfékes tréner. 
Még az extrém magas ellenállású 
Satorinál is egy lehelletnyivel 
erősebb. Az örvényáramú tárcsa 
is a burkolat belsejébe került, így 
már véletlenül sem érhetünk a 
felhevült alkatrészhez. Extra stabil, 
összecsukható állvány, keréktá-
masz, 10 fokozatú mágnesfék.

p 15990102 T1850 Satori 
Blue
Nyugat-Európában a leg-
jobban fogyó Tacx tréner. A 
Neodyum mágnesek azonos 
kerékfordulat mellett csaknem 
másfélszer nagyobb ellenál-
lást képesek kifejteni, mint a 
hagyományos mágnesfékek. 
Extra stabil, összecsukható 
állvány, keréktámasz, 10 foko-
zatú mágnesfék.

p 1599102 T1435 Sirius
A népszerű Cycle Force One 
utódja. Összecsukható állvány-
nyal, 10 fokozatú, a kormányról 
szabályozható mágnesfékkel, 
Soft-gel görgővel, 2 kg-os lend-
kerékkel. A szabályzókar 31,8 
mm-es korányra is felszerelhető.

p 1599 T1810 Speedmatic
A bestseller. Összecsukható 
állvánnyal, 10 fokozatú, a 
kormányról szabályozható 
mágnesfékkel, Soft-gel gör-
gővel, 1 kg-os lendkerékkel. 
A szabályzókar 31,8 mm-es 
korányra is felszerelhető.

u 1599001 T1820 Magnetic
Az alapmodell. Összecsukható állvánnyal, 7 fokozatú, a fékezőegy-
ségen szabályozható.

p 15997 T1380 görgőtartó 
táska
Védi a görgőt ütéstől, portól, 
szállítás, vagy tárolás közben. 
Bármelyik mágnesfékes trénerrel, 
régebbi ergo- vagy VR trénerrel 
kompatibilis, tépőzáras zsebek-
kel a Skyliner keréktámasznak, 
motoradapternek, interfésznek, 
komputernek, kábeleknek.

p Tréner gumi
Kifejezetten otthoni görgőzésre 
fejlesztve. Csökkenti a kopást, a 
megcsúszás esélyét és csen-
desebb, mint a normál külsők. 
Kinti kerékpározásra viszont nem 
alkalmas.
1599809 T1390 Országúti  622 
X 23 mm
1599808 T1395 MTB  26 X 1,25

p 159971 T1996 görgőtar-
tó táska Bushido/Vortex
Védi a görgőt ütéstől, 
portól, szállítás, vagy tárolás 
közben. Bushido, Vortex, vagy 
Genius trénernek, tépőzáras 
zsebekkel a Skyliner keréktá-
masznak, motoradapternek, 
interfésznek, komputernek, 
kábeleknek.

p 15996 T1690 Skyliner
Ha mágnesfékes görgőt 
használsz, az megemeli a 
hátsó kereked, így természet-
ellenessé válik az üléspozíció. 
A Skyliner szintbe helyezi az 
első kereket is.

t Szabadgörgők és tartozékaik
1599501 T1000 Antares
A szabadgörgők fékezetlenek, így a techni-
ka fejlesztésére kiválóak, de erőfejlesztésre 
alkalmatlanok. Az Antares a parabolikus 
görgőprofiljának köszönhetően könnyebb 
rajta egyensúlyozni, kezdők számára is 
könnyebben tanulható és profiktól is keve-
sebb koncentrációt igényel. Használaton 
kívül 80 centisre összecsukható.

t 1599502 T1100 galaxia
Az Antares tudása az innovatív Swing 
rendszerrel kiegészítve. Kiállva, sprinte-
léskor engedi kis mértékben előre-hátra 
mozdulni a görgőt, így csillapítva a fellépő 
erőhatást, ami miatt akár le is ugorhat a 
bringa a görgőről. Használaton kívül 80 
centisre összecsukható.

p 1599102 T1370 görgőző 
szőnyeg
Zajcsökkentő, főleg többszintes 
házban szempont, hogy a görgő a 
lehető legkevesebb rezgést adja át 
a padlónak. Emellett a padlót is védi 
a lecsöppenő izzadtságcseppektől.

p Kerékrögzítők
Ahhoz, hogy biztonságosan, stabilan rögzítsd a bringád egy Tacx 
mágnes-,vagy motorfékes tréneren, a Tacx kerékrögzítőit kell hasz-
nálnod – egy Tacx gyorszárat, vagy, ha menetes tengelyű hátsó agyat 
használsz, akkor Tacx anyát. (A görgőknek tartozéka egy gyorszár.)
15999201 T1402 Tacx gyorszár
15999203 T1415 M10X1 anya 
159992031 T1416 3/8” tengelyanya

t 159920001 T1680 Flow 
Ergotréner kedvező áron. Ugyan nem 
programozható be előre, de a pillanatnyi 
ellenállást a computerről vezérelheted. 
Méri a sebeséget, pedálcsapásszámot, 
pulzust (Polar, vagy Sigma övvel), és a 
teljesítmény.

p 15992000401 T1990 Upgrade PC 
Bushido
A Bushido, illetve a Vortex tréner és a PC 
között teremt kapcsolatot. Segítségével VR 
trénerként is használhatjuk a görgőnket.

p 15992000 XXX T1960 Vortex
A Bushido kistestvére. Hozzá hasonlóan 
wireless, egy kivétellel: a fékezőegység itt 
táplálást igényel. Watt, emelkedés és pulzus 
alapú edzést is végezhetünk, viszont a Vortex 
nem programozható, tehát magunk szabá-
lyozzuk az értékeket. 
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SzERElő- éS CEnTíRállVányOKqu KERéKSzERSzáMOKqu

KUlACSOK, KUlACSTARTóKqu

KözéPCSAPágy éS HAJTóMű SzERSzáMOK qu

p 772 T3000 Cyclestand
Kompakt, összecsukható állvány. 
A középcsapágyháznál támasztja 
alá a bringát. 

p 77201 T3075 Cycle Motion 
Stand
Profi állvány nagyobb munkák-
hoz. Stabil, merev, összecsuk-
va mégis kis helyet foglal. A 
középcsapágyháznál és az első 
villapapucsnál rögzíti a bringát.

t 70152 T4450 
Hajtómű lehúzó M8
701521 T4450 
Hajtómű lehúzó M15

t 72005 
T4610 gumileszedő

t 7511 
T4580 Fékpofa-beállító

t Kónuszkulcsok 
72611  T4500 13 mm 
72612  T4505 14 mm  
72613  T4510 15 mm  
72614  T4515 16 mm  
72615  T4520 17 mm 
72616  T4525 18 mm

t 70175 T4460 Pedálkulcs

t 701752 T4405 Jobb oldali 
csésze kulcs

t 7251301 T4430 Shimano 
középcsapágy-behajtó M15 
7251302 T4415 Shimano 
középcsapágy-behajtó M8

t 70156 T4465 
lánckerék-anya kulcs 

t 721016 T4550 
Küllőkulcs 0,127 - (3,24 mm) 
721016127  T4555 
Küllőkulcs 0,130 - (3,32 mm)
721016138  T4560 
Küllőkulcs 0,136 - (3,48 mm)

t 77103 
T4585 Középpont mérő 

t Miniszerszámok
75003 T4815 Pandora 
imbuszkészlet

t Váltógörgők
44080502 T4080 Sram 5.0, 
7.0, 9.0 
44080503 T4000 Shimano 
7, 8 seb. / Campa 8, 9, 10 seb.
44080504 T4050 Shimano 
9, 10 seb.

p Tisztító, ápolószerek
725126 T4595 Kazetta tisztító
7251261 T4590 Tisztító kefe
794500 T4760 Karbon komponensű rögzítő/korrózióvédő 80 g 
794501 T4762 Karbon komponensű rögzítő/korrózióvédő 400 g 

t láncbontók
740153 T4210 Hg láncbon-
tó 9-10 seb.
74015 T3280 Minimax

t 701751 T4400 
Középcsapágy kontraanya-kulcs

t 701753 T4410 Bal oldali (fix) 
csésze kulcs

t 74003 T4440 Hajtókar-csavar 
kulcs

t Kormánycsapágy-kulcsok
70182  T4310 32mm
701821 T4315 36 mm
701822 T4320 40 mm

p 77202 T3025 Cyclespider 
Prof”
Nagyon kicsire összecsukható, 
jó hozzáférést biztosító praktikus 
szerelőállvány. A nyeregvázcsőnél, 
vagy a felsőcsőnél fogja be a brin-
gát. Könnyebb gépekhez ajánljuk.

p 77101 T3175 Exact
Asztalra rögzíthető centírállvány.

t 54461000 Team Rabobank 750ml T5699.04
54461005 Team Silence lotto 750ml T5699.05
54461008 Team lampre 750ml T5699.08 
54460005 Team Silence lotto 500 ml
54460004 Team Rabobank 500 ml 
54460010 Team Top Sport Vlaanderen 500 ml 
54460000 Team Milram 500 ml
54460008 Team lampre 500 ml 
544601 Source Pro Tour 500 ml
54461010 Source Pro Tour 750 ml 
54461100 Splash 500 ml

p 5409021 T6607 Tao fekete (39 g) p 540902 T6602 Tao ezüst (39 g) p 5409  T6202 Triatlonos kulacstartó adapter
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p Supreme
Hidraulikus szett
Polimer belső, kevlár erősítés
Rozsdamentes acél pajzs
Karcolásvédő külső
Max nyomás: 1000 Bar (15000PSI)
Üzemi hőmérséklet: -40° +120° 
között
Szakító szilárdsága: 450 kg
Felhasználható: Magura, Hayes, 
Shimano, Univerzális set
4796010 Univerzális 
4796012 Hayes  
4796013  Shimano

t Alligator Váltóbowden 
Méret:1,2mmx2000 mm
Technológia: A hosszú élettartamú rozsdamentes acél huzal nem rozsdásodik. A slic (palástköszörült) sima felület 
kisebb csúszási ellenállást biztosít, a galvanizálás esetén az egyes szálak termikusan összekapcsolódnak, így a 
nagyobb igénybevételt is elviselik és a korróziónak is jobban ellenállnak. 
Teflonos bevonat: a termikusan felvitt bevonat összekapcsolja az acék szállakat valamint megfelelő kenést 
biztosít a használat során aminek köszönhetően tökéletes lesz a csúszás. A bevonatnak köszönhetően a 
bowden ellenáll a  nedvességnek.  
452022 galvanizált teflonos bevonatú
452031 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes
4520311 Palástköszörült (Slick), nyújtott, galvanizált
45202 galvanizált teflonos bevonatú 100-as csomag
45203 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes 100-as csomag

t Alligator Fékbowden 
Méret:1,6mmx1700 mm
Technológia: A hosszú élettartamú rozsdamentes acél huzal nem rozsdásodik. A slic (palástköszörült) sima felület 
kisebb csúszási ellenállást biztosít, a galvanizálás esetén az egyes szálak termikusan összekapcsolódnak, így a 
nagyobb igénybevételt is elviselik és a korróziónak is jobban ellenállnak. 
Teflonos bevonat: a termikusan felvitt bevonat összekapcsolja az acék szállakat valamint megfelelő kenést 
biztosít a használat során aminek köszönhetően tökéletes lesz a csúszás. A bevonatnak köszönhetően a 
bowden ellenáll a  nedvességnek.  
4702022 galvanizált teflonos bevonatú
4702021 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes   
4702023 Palástköszörült (Slick), nyújtott, galvanizált
470201 galvanizált teflonos bevonatú 100-as csomag
470202 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes 100-as csomag

t Bowdenház lezárók
479831 a. Váltóbowdenházhoz  tömített 4x17mm-es műanyag  
4798311 b. Váltóbowdenházhoz  4x17mm-es műanyag 
4798304 c. Fékbowdenházhoz bowdenvédő gumival  5x17,8mm-es
4798302 d.  Fékbowdenházhoz   5x14,5 mm-es acél
4798303 e.  Fékbowdenházhoz   5x18 mm-es alluminium
4798301 f. Fékbowdenházhoz   5,2x12 mm-es alluminium 
479830051/052 g.  Fékbowdenházhoz   5x17 mm-es allu, piros/arany
479832 g.  gumi bowdenvédő 40mm
47000301/-02/-03/-04 h.  Bowdenlezáró hüvely szines (piros, arany, zöld, lila)
48563 i. Flexibilis cső V-fékhez roszdamentes

p 479602 Super Fortress
Mechanikus tárcsafékhez univer-
zális bowden szett.
Sp bowdenházzal 
rozsdamentes,teflon bowdennel, 
lezáró kupak-kal, o gyűrűkkel.

p Pizza féktárcsák
3 méretben kapható rozsdamen-
tes acélból.
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011 - 160 mm, 117 gr 
4839012 - 180 mm, 134 gr
4839013 - 203 mm, 179 gr

p Windcutter féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acél-
ból ,és titán nitrid bevonattal is 
kaphatóak (magasabb hőállóság)
6 csavaros IS kompatibilitás
483901102 - 160 mm, 95 gr
4839011021 - 160mm, 95 gr 
Ti-ni bevonat
4839012023  - 180 mm, 115 gr 
Piros színben
4839012021 - 180 mm, 115 gr 
Ti-ni bevonat
483901302 - 203 mm, 154 gr
4839013021 - 203 mm, 154 gr  
Ti-ni bevonat

p IWAVE fáktárcsák
3 méretben rozsdamentes acél-
ból ,és titán nitrid bevonattal is 
kaphatóak (magasabb hőállóság)
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011031 160 mm, 107 gr, 
Ti-ni bevonat 
483901303 203 mm, 155 gr  
4839013031 203 mm, 155 gr, 
Ti-ni bevonat

p STARlITE féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acélból 
,és titán nitrid bevonattal is kapha-
tóak (magasabb hőállóság). Piros 
és arany színben is megvásárolható
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011040 160 mm, 78 gr 
4839011042 160 mm, 78 gr 
Piros szinben  
4839012040 180 mm, 98 gr 
4839012041 180 mm, 98 gr 
Ti-ni bevonat  
4839012042 180 mm, 98 gr 
Piros szinben  
4839012043 180 mm, 98 gr 
Arany szinben  
483901304 203 mm, 128 gr  
4839013042 203 mm, 128 gr 
Piros szinben

p ARIES féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acél-
ból ,és titán nitrit bevonattal is 
kaphatóak (magasabb hőállóság)
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011050 160 mm, 76 gr  
483901205 180 mm, 96 gr  
483901305 203 mm, 122 gr  
4839013051 203mm, 122 gr  
Ti-ni bevonat

p Tárcsafékbetét Alligator -010
Organikus, fémezett és kerá-
mia szinterezett változatban is 
kapható.
Kompatibilis: Hayes Hidraulic, 
Mechanical MX2
48540010 Organic 
48540110 Fémezett  
4816032 Kerámia szinter

p Tárcsafékbetét Alligator -012
Organikus, fémezett és kerámia 
szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Avid Juicy, Hidraulic
48540012 Organic
48540112 Fémezett  
4816033 Kerámia szinter

p Tárcsafékbetét Alligator -018
Organikus, fémezett és kerámia 
szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Shimano XTR, Saint, XT, 
BR-M965, BR-M966,  BR-M800, BR-M765, 
BR-M975, BR-M 585, BR-M415, BR-M535, 
BR-M505, BR-M601, BR-S500
48540018 Organic 
48540118 Fémezett  
4816034 Kerámia szinter

p Center lock Adapter
Lehetővé teszi hátfuratos IS féktárcsa  
használatát  centerlock agyakon.
48390022  Center lock Adap-
ter zárógyűrűvel fekete
48390023 Center lock Adap-
ter zárógyűrűvel arany
48390024 Center lock Adap-
ter zárógyűrűvel piros
48390025 Center lock Adap-
ter zárógyűrűvel fehér
48390022 Center lock Adapter

p 48540027 Tárcsafékbetét 
organikus  VX27
Kiváló fékhatás száraz és nedves 
úton egyaránt.
Kompatibilitás: Avid BB5 mechanikus

p Tárcsafékbetét Alligator -008
Organikus, fémezett és kerámia 
szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Shimano BR-
M525,,BR-M515, BR-M515LA, 
BR-C601, BR-C501, BR-M475 
Organikus: kiváló fékhatás száraz és 
nedves úton egyaránt.
Fémezett: kiváló fékhatás száraz és 
nedves úton egyaránt. Élettartam, 
műgyantához képest akár kétszeres.
Kerámia szinterezett: kiváló fékhatás 
száraz és nedves úton egyaránt 
Magasabb élettartam, a műgyantá- 
hoz képest akár 3 szoros. Kerámia 
alappal, akár 650 fokon is kiváló 
fékhatás, magas súrlódás
48540008 Organic 
48540108 Fémezett  
4816031 Kerámia szinter

p Sleek glide
Sp házzal, galvanizált, teflonos
Bowdenek lezáró kupakkal, 
o-gyűrűvel.
Fékhez: 5 átmérőjű, 2300 mm 
ház 1,6 mm x 1000 mm bowden, 
1,6 mm x 2000 mm bowden
Váltóhoz:5mm átmérőjű, 2000 
mm ház, 1,2 mm x 1000 mm 
bowden, 1,2 mm x 2000 mm 
bowden
479603 Fékhez
479604 Váltóhoz

p Alligator bowdenház fékhez, 
váltóhoz 
Felhasználása: Fékhez 5 mm 
átmérőjű,  teflonos belsővel
Felhasználása: váltóhoz 4 mm 
átmérőjű,  teflonos belsővel
30 m/csomag
Fékhez:
4795301 Fekete
4795302 Szürke
Váltóhoz:
4795311 Fekete
4795312 Szürke

a.

d.

g.

b.

e.

h.

c.

f.

i.

TáRCSAFéKBETéTEK qu

FéKTáRCSáK qu
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p Tárcsafékbetét Alligator -034
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Formula Mega, The One, The 
One FR, R1, RX 
48540034 Organic
48540134 Fémezett

p Tárcsafékbetét Alligator -036
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Avid Elixir 
48540036 Organic
48540136 Fémezett

p Tárcsafékbetét Alligator -038
Organikus kivitelben
Kompatibilis: Tektro IO, IOX 
48540038 Organic

p Tárcsafékbetét Alligator -039
Organikus kivitelben
Kompatibilis: Tektro Novela, Lyra
48540039 Organic
48540139 Fémezett

p 47960500 gripper I
Hidraulikacső rögzítő alumíni-
umból. A bowdenstopperekbe 
kapaszkodik. Letisztult megoldás, 
ha nincs a bringádon hidraulika 
vezető szem.

p 47960501 gripper II
Hidraulikacső 
rögzítőműanyagból. A felsőcső 
aljára/tetejére ragasztható, a 
biztos rögzítésről kábelkötegelő 
gondoskodik.

p 47960511 Univerzális légte-
lenítő szett
Komplett légtelenítőszett hidraulikus 
fékekhez. Két fecskendő – az ásványi, 
és a DOT olajos rendszerek számára. 
Hope, Hayes, Magura, Gatobrake, For-
mula, Avid és Shimano töltőcsonkok.

p Hidraulikaolaj
Ásványi olaj, Shimano, Magura, 
Tektro rendszerekhez.
47960512 100 ml
47960513 1 l 

p Tárcsafékbetét Alligator -035
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Shimano Saint 4 munkahengeres 
48540035 Organic
48540135 Fémezett

p Tárcsafékbetét Alligator -023
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Mechanical MX2, MX3, MX4, 
Sole Hydraulic
48540023 Organic   
48540123 Fémezett

p Tárcsafékbetét Alligator -029
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Avid Code 
48540029 Organic
48540129 Fémezett

p Tárcsafékbetét Alligator -033
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Stroker Ride 
48540033 Organic

p Tárcsafékbetét Alligator -032
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Stroker Trail, Carbon, Gram
48540032 Organic
48540132 Fémezett
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 421062 z92 1/2x3/32
KMC lánc:  MTB, országúti, 
cross, trekking, városi
Méret: 1/2”x3/32” 110 szem
Sebesség: 8  
Szín: ezüst/ezüst

 421081 z72 1/2x3/32
KMC lánc:  MTB, országúti, 
cross, trekking, városi
Méret: 1/2”x3/32” 110 szem
Sebesség: 8  
Szín: szürke/barna

p 421051 z50 1/2x3/32
KMC lánc:  MTB, országúti, városi
Méret: 1/2”x3/32” 110 szem  
(4210511 - 116 szem)
Sebesség: 8  
Szín: szürke/barna

 42105 Ug51 1/2x3/32
KMC lánc:  MTB, országúti, 
városi (Shimano HG System)
Méret: 1/2”x3/32” 110 szem 
Sebesség: 7  
Szín: szürke/barna

p 420802 z30 1/2x3/32
KMC lánc:  Univerzális
Méret: 1/2”x3/32” 110 szem  
(4208021 - 116 szem)
Sebesség: 6  
Szín: barna/barna

p 4221 BMX K710 1/2x1/8
KMC lánc:  BMX, freestyle, 
városi
Méret: 1/2”x1/8” 96 szem 
Sebesség: 1  
Szín: ezüst/fekete

p 422101 BMX z510 1/2x1/8
KMC lánc:  BMX, freestyle, 
városi
Méret: 1/2”x1/8” 96 szem 
Sebesség: 1  
Szín: barna/barna

p BMX z510 1/2x1/8
KMC lánc:  BMX, freestyle, városi
Méret: 1/2”x1/8” 110 szem 
Sebesség: 1  
42210101 fehér/piros
42210102 fehér/kék
42210103 magyar zászló

p 42302 z410 1/2x1/8
KMC lánc: hagyományos, gyer-
mek kerékpár, agyváltóhoz
Méret: 1/2”x1/8” 110 szem 
(42303 - 116szem)
Sebesség: 1  
Szín: barna/barna

 4235001 z410
KMC Patentszem: 1sebességes 
rendszerekhez
Méret: 1/2”x1/8” 
Sebesség: 1  

 423501 Cl-371
KMC Patentszem: 8sebességes 
rendszerekhez
Méret: 1/2”x3/32” 
Sebesség: 8

 423502 Cl-366
KMC Patentszem: 9 sebességes 
rendszerekhez
Méret: 1/2”x11/128” 
Sebesség: 9  

 423504 z51
KMC félpatentszem: 7 sebességes 
rendszerekhez
Méret: 1/2”x3/32” 
Sebesség: 7  

p 42109201 DX10SC 1/2x11/128
KMC lánc:  MTB, országúti, cross, 
trekking, városi
Méret: 1/2”x11/128” 116 szem
Sebesség: 9  
Szín:

p z410 1/2x1/8
KMC lánc: hagyományos, gyermek kerékpár, agyváltóhoz
Méret: 1/2”x1/8” 110 szem
Sebesség: 1  
42302002 Kék
42302003 Piros
42302004 zöld

42302005 Sárga
42302006 lila
42302007 Pink

L á n c O K

R



p XC Dry2
A cross-country csúcsmodell mintázata, 
kedvezőbb árú kiszerelésben. Kis súlyhátrány 
mellett előnye a csúcsmodellel szemben a 
hosszabb élettartam. Szövetsűrűség: 60 tpi.
Méretek és tömegek:
233605 - 26 X 2,0” - 600 g 

p Country A/T
A régi klasszikus Wildgripper Lite mintázatát 
örökölte, ami még a hivatalos megszűnése után 
is sok világkupa versenyző kedvence maradt 
közepesen saras terepen. A Country A/T is egy 
univerzális köpeny, ami szinte minden terepen 
megállja a helyét. Szövetsűrűség: 33 tpi
Méretek és tömegek:
23352804161 - 26 X 1,95” - 790 g

p XC A/T
A mindenttudó. Az A/T tökéletes választás vegyes 
talajra. Az XCR Dry-nál kissé magasabb gördülési 
ellenállásért cserébe jól használható laza talajon, köves 
terepen és sárban is. Az XC AT az XCR AT csúcsmodell 
kedvezőbb árú kivitele. 
Szövetsűrűség: 60 tpi. Méretek és tömegek:
233604 - 26 X 2,0” - 600 g  
23360402 - 29 X 2,0” - 720 g  
23360401 - 26 X 1,8” - 480 g 

p Country Rock
Hosszú évek óta az egyik bestseller. Aszfalton 
és döngölt talajon villámgyors, könnyű, jól 
gyorsítható köpeny. Országúti edzésre, városi 
közlekedésre kiváló választás-
Szövetsűrűség: 33 tpi
Méretek és tömegek:
23359662 - 26 X 1,75” - 560 g 

p Mountain X’trem
Egy régi kedvenc, a Hot S új cso-
magolásban. Régóta a triálosok 
kedvence, de all-mountain, vagy 
freeride felhasználásra is kiváló. 
Kiemelkedő tapadás köves tere-
pen, síkos, nedves felületeken.
Szövetsűrűség: 127 tpi
Méretek és tömegek:
23355260 - 26 X 2,2” - 860 g

p Mountain Dry2
Ballonosabb kivitel nehezebb ridereknek, 
laza talajra, vagy ha nagyobb csillapításra van 
szükséged. Szövetsűrűség: 60 tpi
Méretek és tömegek:
233608 - 26 X 2,15” - 640 g
233606 - 26 X 2,3” - 750 g 

p Country Trail
A korábbi csúcsköpeny, a Comp S mintázata 
köszön vissza a futófelületen. Száraz talajon 
kiváló tapadás és rendkívül alacsony gördülési 
ellenállás jellemzi.
Szövetsűrűség: 33 tpi
Méretek és tömegek:
23351110 - 26 X 1,95” - 575 g 

p Mountain A/T
A mindenttudó. Az XCR A/T mintá-
zata ballonosabb kivitelben tökéletes 
választás All Mountain gépekre, hosz-
szú terepezésekre. Kapható kettős 
gumikeverékkel sűrű alapszövettel és 
kedvezőbb áron ritkább szöveéssel, 
homogén gumikeverékkel.
Szövetsűrűség: 60tpi
Méretek és tömegek:
233607 - 26 X 2,35” - 895 g (60 tpi)

p XC Hard Terrain
Alcsony gördülési ellenállású 
semi-slick mintázat, kiváló 
tapadás döngölt erdei talajon, 
így magyarország száraz pályá-
ira ideális partner.
Szövetsűrűség: 66 tpi
Méretek és tömegek:
233544956  - 26 X 2,0” - 630 g

p XCR / XC Road
Annak,aki montival gyűjti a 
szezon elején a kilómétereket, 
vagy montival edz, versenyzik 
aszfalton.
Szövetsűrűség: 127 (XCR) / 60 
(XC) tpi
Méretek és tömegek:
233602 - 26 X 1,4” - 290 g (XCR) 
2336021 - 26 X 1,4” - 330 g (XC)

MTB DRóTPEREMES qu

p Wildrace’R 2
Teljesen új mintát kapott a pro versenygumi is. A sűrű 
minta helyett egymástól távolabb elhelyezkedő bütyköket 
kapott. Javult a laza talajon nyújtott teljesítménye, ráadásul 
jelentős mértékben sikerült lefaragni a tömegéből is. 
26 X 2,1” Wildrace’R 2 Ultimate – 415 g
23292041 – 26 X 2,2” Wildrace’R 2 Advanced - 495
23292043 – 26 X 2,1” Wildrace’R 2 Advanced - 530
23292049 – 26 X 2,25” Wildrace’R 2 Advanced – 555 g
23292050 – 26 X 2,25” Wildrace’R 2 Advanced TL – 700 g
23292040 – 26 X 2,0” Wildrace’R 2 – 540 g
23292042 – 26 X 2,1” Wildrace’R 2 – 600 g

p Wildgrip’R 2
A száraz terepre tervezett pro versenygumi teljesen 
megújult. A Michelin áttervezte a Grip’R-t, az új modell 
gyorsabb lett, így gördülési ellenállásban már megkö-
zelíti a versenygumik teljesítményét, ugyanakkor sárban 
nem romlott a teljesítménye, az öntisztulása továbbra is 
kiváló. Az újratervezett oldalminták még agresszívabb 
kanyarodást tesznek lehetővé.
26 X 2,1” Wildgrip’R Advanced – 490 g
26 X 2,25” Wildgrip’R Advanced – 570 g
26 X 2,1” Wildgrip’R – 610 g 
26 X 2,25” Wildgrip’R – 680 g

p Wildrock’R
Kimondottan köves terepre tervezett agresszív mintázat. A 
precíz irányíts érdekében, középen végigfut egy csatorna. 
A nagyméretű bütykök nehezebben sérülnek sziklás 
terepen. A 2,25 és 2,5”-os kivitel Descent technológiával 
készül, megcsúszásmentes gumiperemmel, ami nagy 
erőhatás alatt sem engedi a gumit elforogni a felnin. Töm-
lő nélküli kivitelben is kapható (Advanced TL változatok). 
2329203 - 26 X 2,25” Wildrock’R Advanced Reinforced 
TL – 940 g 
23292031 - 26 X 2,25” Wildrock’R – 690 g  
23292032 - 26 X 2,4” Wildrock’R Reinforced – 900 g 
23292034 - 26 X 2,25” Wildrock’R Descent – 1135 g 
23292035 - 26 X 2,5” Wildrock’R Descent – 1300 g

p Wildgrip’R
Vegyes terepre ajánlott köpeny. A ritkábban elhelyezett 
mintákból könnyen kipereg a sár, mégis a alacsony gördülési 
ellenálást biztosítanak. Bevágott bütykök a megnövekedett 
tapadásért. Az oldalmintázat kialakítása agresszív kanyarodást 
tesz lehetővé. Tömlő nélküli kivitelben is kapható (Advanced 
TL változatok). A Descent TL a közkedvelt DH16 mintázatát 
örökölte, a Heavy Duty pedig az agresszív DH32-ét.
2329202 - 26 X 2,0” Wildgrip’R Advanced TL – 720 g 
23292021 - 26 X 2,25” Wildgrip’R Advanced TL – 815 g
23292022 - 26 X 2,4” Wildgrip’R Advanced Reinforced TL – 1050 g 
23292023 - 26 X 2,0” Wildgrip’R – 575 g 
23292024 - 26 X 2,1” Wildgrip’R – 610 g 
23292025 - 26 X 2,25” Wildgrip’R – 680 g 
23292026 - 26 X 2,4” Wildgrip’R Reinforced – 850 g
23292028 - 26 X 2,5” Wildgrip’R Descent TL – 1300 g 
23292029 - 26 X 2,6” Wildgrip’R Heavy Duty Descent  – 1450 g 

p 2329204 Wilddig’R
Maximális teljesítmény a 
legmélyebb sárban is. Az 
oldalbütykök kiváló tapadást 
nyújtanak a gyors kanyarok-
ban és a rézsűkön egyaránt, 
a középső mintázat pedig 
fékezéskor mélyen beleka-
paszkodik a talajba. A ritkán 
elhelyezett kónikus mintákba 
nem tapad bele a sár. 
A legmélyebb masszában is 
jól tapad. 
Mérete: 26 X 2,2” - 1250 g

MTB HAJTOgATóS qu

p Wildrunn’R
A korábbi XCR Road után 
most egy még filigránabb, 
még könnyebb külső. 26 
X 1,1” és mindössze 200 g! 
Drótperemes 1,4”-os kivitel-
ben is kapható.
2329101 – Wildrunn’R 
Advanced Light 26 X 1,1” 
232602 – Wildrunn’R 26 X 1,4”

p XCR Dry2
A profi XC külsők új gene-
rációja. Apró, sűrű mintázat, 
rendkívül alacsony gördü-
lési ellenállás jellemzik. Az 
átdolozott oldalsó mintázat 
kiválóan tart kanyarban. Kettős 
gumikeverék, a jobb tapadás 
érdekében. Tömlő nélküli 
kivitelben is kapható. Szövet-
sűrűség: 127 tpi
Méretek és tömegek:
2336031 - 26 X 2,0” - 480 g 
233603 - 26 X 2,0” - 680 g 
(UST Tubeless)
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ORSzágúTI qu CITy, TREKKIng qu

BMX KülSőq BElSőK qu

p Pro4 Service Course
A tökéletes választás a legkeményebb 
versenyekre. Még alacsonyabb gördü-
lési ellenállás. Nedves aszfalton 16%-kal 
nagyobb tempóval tudod vele bevenni 
a kanyart, mint a Pro3-mal
622 X 20 fekete – 200 g
622 X 23 fekete – 200 g
622 X 23 piros – 200 g
622 X 23 digital kék – 200 g
622 X 23 pink – 200 g
622 X 23 sötétkék – 200 g
622 X 23 ivory – 200 g

p Pro3 Race
A profik választása. Kiváló tapadás, kiemelkedő kanartartás és magas futásteljesítmény minden 
időben. Több színben is kapható.
Szövetsűrűség: 127 tpi
Méretek és tömegek:
23450210 - Pro3 Grip 622 X 23 - 220 g szürke-fekete 
23450206 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g pink-fekete 
23450207 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g sárga-fekete 
234502001 -Pro3 Race 622 X 20 - 180 g s.szürke-fekete 
23450204 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g s.kék-fekete
23450202 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g digit blue-fekete 
23450203 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g sárga-fekete

p lithion 2
A best seller kategória. Hajtogatós gumi nagy 
futás teljesítmeénnyel és pro modelleket 
idéző tömeggel. 
Szövetsűrűség: 60 tpi
Méretek és tömegek:
 622 X 23 - 230 g piros-fekete
23450221 - 622 X 23 - 230 g kék-fekete 
23450222 - 622 X 23 - 230 g sárga-fekete

p Dynamic Classic
Michelin minőség kedvező áron. A 
Dynamic minden méretben elérhető. 
Drótperemes kivitelben kapható.
Szövetsűrűség: 33 tpi
Méretek és tömegek:
23450150 - 622 X 20 - 265 g 
23450151 - 622 X 23 - 280 g
23450152 -  622 X 25 – 310 g
23450120 - 622 X 28 - 335 g 

p Dynamic Sport
A színes Dynamic. Rengeteg változatban, 
hogy mindenki megtalálja a bringájához 
passzoló árnyalatot és méretet. Teljesen 
slick futófelület, mint a pro modelleken.
23450101 – 622 X 23 fehér
23450102 – 622 X 23 piros
23450102 – 622 X 23 kék 
 – 622 X 23 fekete 
23450104 – 622 X 25 fekete 
23450105 – 622 X 25 fehér
23450106 – 622 X 28 fekete
23450107 – 622 X 28 fehér

p City
Könnyű, nagy futás teljesítmeényű (kb 6000 km) 
külső túrázásra, városi használatra. Alacsony gör-
dülési ellenállás, vizes úton is jó tapadás jellemzi. 
Szövetsűrűség: 33 tpi
Méretek és tömegek:
23457401 - 622 X 32 - 650 g
234574 - 622 X 35 - 675 g 
23457411 - 622 X 32 - 650 g 
23457410 - 622 X 35 reflektoros - 675 g
 622 X 32 reflektoros - 650 g   
23457412 - 622 X 35 - 675 g
23457413 - 622 X 28

p Mambo
Nem lekicsinyített MTB külső, hanem kimon-
dottan BMX felhasználásra tervezett model. 
Akár a városban nyomod, akár a dirt-ön, 
ebben a külsőben nem fogsz csalódni. 
Szövetsűrűség: 33 tpi. Méretek és tömegek:
230854  - 20 X 2,125” - 630 g

t Airstop Butyl
Álltalános felhasználású belsők.
Méretek és tömegek:
2442  - 622 X 18/23 - 89g (f/v) 
24421  - 622 X 18/23 - 90g (f/v hosszú szelepes) 
2443  - 622 X 25/32 - 120g (f/v)
2421  - 559 X 25/35 - 128g (a/v) 
242502  - 559 X 25/35 - 128g (f/v) 
24276  - 559 X 37/54 - 174g (f/v) 
24275  - 559 X 37/54 - 174g (a/v) 
2427501 - 559 X 37/54 - 174g (f/v, hosszú szelepes) 
24433  - 622 X 35/47 - 166g (a/v) 

p Aircomp latex
A latex könnyebb, rugalmasabb a butylnál, 
kissé porózus, ezáltal gyakrabban kell pum-
pálni, de sokkal nehezebb vele mind szúrásos, 
mind felütéses defektet kapni, ezáltal ideális 
társ XC, maraton versenyekre.
Méretek és tömegek:
24432  - 622 X 22/23 - 71g (f/v) 
 - 622 X 22/23 - 71g (f/v 60mm) 
24277101  - 559 X 47/57 - 120g (f/v)
242771  - 559 X 47/57 - 120g (a/v)

p Protek
Speciális profilú defektálló belső, defekttömítő 
folyadékkal töltve.
24277102 -  26 X 1,8-2,3” a/v
24433001 -  622 X 32-42 a/v

p Aircomp Ultralight
Könnyű, rugalmas butylbelső elsősorban 
versenyzésre, illetve a C5 és C6 jelzésű all-
mountain és downhill belsők.
Méretek és tömegek:
24422  - 622 X 22/23 - 82g (f/v hosszú 
szelepes)
242761  - 559 X 37/54 - 146g (f/v) 
242751  - 559 X 37/54 - 146g (a/v) 
2427702   - 559 X 54/62 - 250g (a/v) 
2427701  - 559 X 54/62 - 384g (a/v) 

p Tracker
Kimondottan agresszív negatív mintáza-
tú városi, vagy túragumi. A mintázatának 
köszönhetően mind a 4 évszakban jól teljesít, 
esőben, de akár puha hóban, vagy latyakban 
is használható. Protek  technológiával, hogy a 
defekt csak rossz emlék legyen.
23291001 -  26 X 1,85”
23457431 -  700 X 37C
23457432 -  700 X 40C

p Pilot Tracker
Univerzális városi és túra köpeny golyóálló 
Protek Plus defektvédelemmel és alacsony 
gördülési ellnállással.
23457420 -  700 X 35C
23457423 -  700 X 42C
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TáRCSAFéKES MTB q áTüTőTEngElyES MTB q SInglE SPEED MTB q V-FéKES MTB q ORSzágúTI q BMX q PályA q

p D712SB
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32
fokozatok: 8-9 sebességes 
kazetta
tömeg: 268 g 
226601510 – 32H, fekete 
226601511 – 32H, arany

p D041SB
felhasználás: XC, all-
mountain
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32, 36
tömeg: 229 g 
221601 – 32H
2216011 - 36H

p D362SB
felhasználás: all-mountain, FR, dirt
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm átütős (gyorszá-
ras tengely)
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes kazetta
tömeg: 463 g 
2266016 – 36H fekete 
226601601 – 36H fehér 
22660161 – 32H fekete 
226601611 – 32H fehér

p D351SB light
felhasználás: XC, maraton
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32
tömeg: 189 g 
22160101

p D042SB
felhasználás: XC, all-
mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes 
kazetta
tömeg: 468 g 
226601 – 32H
2266011 - 36H

p D881SB-15
felhasználás: all-
mountain, XC, 4X
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 15 mm átütős (a 
tengely nem tartozék)
küllőszám: 32, 36
tömeg: 198 g 
2216016101 – 32H
2216016102 - 36H

p DH61SB
felhasználás: DH, AM, 4X
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 20 mm átütős (a 
tengely nem tartozék)
küllőszám: 32
tömeg: 189 g 
221604102

p DH12SB
felhasználás: DH, FR
OLD: 150 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 12 mm átütős alu
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes 
kazetta
tömeg: 496 g 
2266017 – 36H
226601701 - 32H

p DH41SB
felhasználás: DH, FR, 4X, dirt
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 20 mm átütős (a 
tengely nem tartozék)
küllőszám: 32, 36
tömeg: 245 g 
221604 – 32H fekete 
22160401 – 32H fehér
2216041 – 36H fekete 
22160411 – 36H – fehér

p D256SBT
felhasználás: Single speed
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 1 sebességes 
kazetta
tömeg: 664 g 
22660172 - 36H
2266017201 - 32H

p D252SB
felhasználás: Single speed
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 1 sebességes 
kazetta
tömeg: 480 g 
2266017202 - 36H
2266017203 - 32H

p D252SB-BO-AA
felhasználás: Single speed
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 1 sebességes 
kazetta
tömeg: 326 g :  
2266017206 – 32H, fekete 
22660172061 – 32H, arany
2266017207 – 36H, fekete

p A141SB
felhasználás: XC, all-
mountain
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32, 36
tömeg: 118 g 
2216033 – 32H
22160331 – 36H

p A171SB
felhasználás: országúti 
edzés, verseny
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32
tömeg: 116 g 
2216021

p F172SB
felhasználás: országúti 
edzés, verseny
OLD: 130 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
fokozatok: 8-9/10 sebes-
séges kazetta
küllőszám: 32
tömeg: 290 g 
2266021 – 8/9 sebessé-
ges Shimano kompatibilis
2266021011 – 10 
sebességes Shimano 
kompatibilis

p F272SB
felhasználás: országúti 
edzés, verseny
OLD: 130 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32
fokozatok: 10 sebessé-
ges kazetta
tömeg: 290 g 
226602101 – 
Campagnolo kompa-
tibilis

p A075SBT
felhasználás: street, trails, park
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 14 mm alu
küllőszám: 36, 48
tömeg: 440 g 
220315 – 36H
22031501 – 48H

p A076SBT-14
felhasználás: street, trails, park
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 14 mm cro-mo
küllőszám: 36, 48
fokozatok: 2 oldali menet
tömeg: 459 g 
22315201  – 36H
22315202  – 48H

p 2256
felhasználás: street, trails, park
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 3/8” cro-mo
küllőszám: 48
fokozatok: 2 oldali menet
tömeg: 203 g 
2203153 – 14mm 48H

p F176SBT
felhasználás: street, trails, park
OLD: 110 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 14 mm alu
küllőszám: 36, 48
fokozatok: 1 sebességes 
kazetta
tömeg: 487 g 
223150 – 36H
2231501 - 48H

p A165SBT
felhasználás: pálya, single 
speed, fixi
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
tömeg: 186 g 
2216022 - 32H
22160221 - 36H

p F166SBT
felhasználás: pálya, single 
speed, fixi
OLD: 120 / 130 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: kétoldali menet
tömeg: 235 g 
226602201 32H, 120 mm OLD
226602202 36H, 120 mm OLD
226602203 32H, 130 mm OLD
226602204 36H, 130 mm OLD

p A165SB/A-BO
felhasználás: pálya, single 
speed, fixi. OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32, 36
tömeg: 170 g 
22160222 – 36H kék ano
22160224 – 32H piros ano
22160225 – 36H piros ano

p F166SB/A-BO
felhasználás: pálya, single 
speed, fixi. OLD: 120
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32, 36
fokozatok: kétoldali menet
tömeg: 218 g 
226602211 – 32H kék ano
226602212 – 32H piros ano
226602213 – 36H piros ano

p F062SB
felhasználás: XC,  
all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes 
kazetta
tömeg: 374 g 
226603 – 32H
2266031 – 36H

p DH42SB
felhasználás: DH, FR
OLD: 165 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 12 mm átütős alu
küllőszám: 36
fokozatok: 8-9 sebességes 
kazetta
tömeg: 526 g 
22660171

p D711SB
felhasználás: XC, maraton
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 28, 32
tömeg: 158 g 
2216014 – 28H, fekete 
221601410 – 32H, fekete 
221601411 – 32H, arany

p D042SB light
felhasználás: XC, all-
mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32
fokozatok: 8-9 sebességes 
kazetta
tömeg: 352 g 
22660101

p D361SB
felhasználás: all-
mountain, FR, dirt
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm átütős 
(gyorszáras tengely)
küllőszám: 32, 36
tömeg: 235 g 
2216016 – 36H fekete 
221601601 – 36H fehér 
22160161 – 32H fekete 
221601611 – 32H fehér
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p Bordás lánckerekek 
3 mm szélességben
kompatibilis lánc: 1 sebességes
kompatibilis agyak: D256SBT, 
F176SBT
272012 – 12T
272013 – 13T
272014 - 14T

p Bordás lánckerekek 
2,3 mm szélességben
kompatibilis lánc: 8 sebességes
kompatibilis agyak: D256SBT, 
F176SBT
272015 – 15T
272016 – 16T
272017 – 17T
272018 – 18T
272020 – 20T

p Menetes lánckerekek 
3 mm szélességben
kompatibilis lánc: 1 sebességes
kompatibilis agyak: A166SBT
272110 – 13T
272111 – 14T
272112 – 15T
272113 - 16T

p Menetes lánckerekek 
2,3 mm szélességben
kompatibilis lánc: 8 sebességes
kompatibilis agyak: A166SBT
272100 – 13T
272101 – 14T
272102 – 15T
272103 – 16T
27210301 – 16T anodizált alu
272104 – 17T
272105 – 18T
272207 – 20T anodizált alu

p Dynamite
első agy: 20 mm átütőtengelyes
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, hegesztett, 
31,7 mm
tömeg: 1050 g
hátsó agy: 10 mm átütőtengelyes
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
hátsó felni: duplafalú, hegesztett, 
31,7 mm
tömeg: 1290 g 
20402

p 205 F/R
tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 49/54 g
26352 – első
26452 – hásó

p 205-CB F/R
tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: karbon
tömeg: 39/47 g
26352001 – első
26452001 – hásó

p 207 F/R
tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 54/59 g 
2635201 – első
2645201 – hásó

p 215 F/R
tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 81/111 g
263520201 – első
264520201 – hásó

p 238 F/R
tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 58/63 g
263520202 – első
264520202 – hásó

p 216 F/R
tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: nincs – 
imbusszal zárható
tömeg: 31/36 g
2635203 – első
2645203 – hásó

p Dominant
első agy: 9 mm gyorszáras
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, illesztett, 
28 mm
tömeg: 940 g 
hátsó agy: 10 mm gyorszáras
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
hátsó felni: duplafalú, illesztett, 
28 mm
tömeg: 1196 g
20401

p Blast
első agy: 9 mm gyorszáras
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, illesztett, 
22,5 mm
tömeg: 800 g
hátsó agy: 10 mm gyorszáras
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
hátsó felni: duplafalú, illesztett, 
22,5 mm
tömeg: 1060 g 
20400

p Jetfly 
első agy: 9 mm gyorszáras
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, illesztett, 18,6 mm
tömeg: 660 g
hátsó agy: 10 mm gyorszáras
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
kazettatest: 10 fokozatú Shimano, 
v Campa
hátsó felni: duplafalú, illesztett, 18,6 mm
tömeg: 910 g 
20440 – Shimano kompatibilis, 
2044101 – Campagnolo kompa-
tibilis, 

lánCKEREKEK qu TáRCSAFéKES MTB q V-FéKES MTB q

nOVATEC KEREKEK qu

gyORSzáRAK qu

p D341RCC
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 100 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 9 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
tömeg: 267 g 
22151032 – 32H
22151036 - 36H

p D041DSE
felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 9 mm acél
küllőszám: 36
tömeg: 289 g 
22151136

p D043DSE
felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 9 mm acél menetes
küllőszám: 36
tömeg: 311 g 
22151236

p 751RCC
felhasználás: XC, maraton
OLD: 100 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 9 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
tömeg: 156 g 
22151332 – 32H
22151336 - 36H

p 731SE
felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 9 mm acél
küllőszám: 36
tömeg: 154 g 
221503

p 733SE
felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 3/8” acél menetes
küllőszám: 36
tömeg: 199 g 
2215 – 36H, ezüst 
2215001 – 36H, fekete

p D342RCC
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes kazetta
tömeg: 454 g 
226531032 – 32H
226531036 – 36H

p D242DSE
felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 10 mm acél
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 349 g 
226531136

p D244DSE
felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 10 mm acél menetes
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 372 g 
226531236

p 802RCC
felhasználás: XC, maraton
OLD: 135 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes kazetta
tömeg: 403 g 
226531332 – 32H
226531336 – 36H 

p 732SE
felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 10 mm acél
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 271 g 
22653

p 734SE
felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 3/8” acél menetes
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 299 g 
2265 – 36H, ezüst 
2265001 – 36H, fekete 
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p Estate
Felhasználás: dirt, street, freeride
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: -/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 660 g
Fékfelület: anodizált / -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete, fehér
20892600 - fekete 32H
20892601 - fehér 32H
20892602 - fekete 32H
20892603 - fehér 32H

p Inferno 27
Felhasználás: all-mountain, 4X
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 27/25 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 480 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox, fehér
20613731 – 32H fekete
20613732 – 32H fehér

p Inferno 31
Felhasználás: freeride, 4X
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 31/- mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 550 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox
20613851 – 32H fekete
20613852 – 32H fehér

p Rhyno lite
Felhasználás: dirt, freeride, 4X
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 27,5/22,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 535 g
Fékfelület: ABT
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox 
termékkód: 
20890521 - 32H

p Equalizer 29
Felhasználás: freeride, 4X
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 29,5/21,2 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 520 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox
2089059731 – 32H
2089059730 – 36H

p Equalizer 31
Felhasználás: freeride, 4X
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 30,5/22,2 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 546 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox
20890597001 – 32H

p Rhyno lite Xl
Felhasználás: dirt, freeride, 4X
Méretek: 26” 24”
Külső/belső szélesség: 29,2/23,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 565 g
Fékfelület: TCB
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox 
208905201 – 36H 26”
208905211 – 32H 26”
2089052010 – 36H 24”

p Single Track
Felhasználás: DH, freeride, 4X
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 31/26 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 590 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér, téli/nyári kamuflázs
208905802 – 36H, nyári kamuflázs 
208905803 – 36H, téli kamuflázs 
208905804 – 36H, fehér 
208905812 – 32H, nyári kamuflázs 
208905813 – 32H, téli kamuflázs
208905814 – 32H, fehér 
20890582 – 24” 36H, fekete 
208905822 – 24” 36H, nyári kamuflázs 
208905823 – 24” 36H, téli kamuflázs 
208905824 – 24” 36H, fehér
20890583 – 24” 32H, fekete 
208905834 – 24” 32H, fehér

p 2089052601 King Pin
Felhasználás: street, dirt, freeride
Méretek: 24”
Külső/belső szélesség: 34,2/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 780 g
Fékfelület: L7
Küllőszám: 36
Szín: fekete elox 

MTB FElnIK qu
EXTRéM FElnIFéKES qu

EXTRéM TáRCSAFéKES qu

EXTRéM TáRCSAFéKES qu

p MTX33 hegesztett
Felhasználás: DH, freeride, 4X
Méretek: 24”, 26”
Külső/belső szélesség: 34/- mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 655 g (26”), 620 (24”)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér, téli/nyári kamuflázs, 
króm, arany, fehér
20890596 – 36H, fekete
20890596002 – 36H, nyári kamuflázs
20890596003 – 36H, téli kamuflázs 
20890596006 – 36H, fehér 
2089059601 – 32H, fekete
20890596012 – 32H, nyári kamuflázs
20890596013 – 32H, téli kamuflázs 
20890596016 – 32H, fehér 
208905961 – 24” 36H, fekete 
20890596102 – 24” 36H, nyári kamuflázs
20890596103 – 24” 36H, téli kamuflázs 
20890596104 – 24” 36H, króm 
20890596105 – 24” 36H, fehér 
2089059611 – 24” 32H, fekete 
20890596115 – 24” 32H, fehér 
2089059614 – 24” 32H, króm 

p MTX33 illesztett
Felhasználás: DH, freeride, 4X
Méretek: 24”, 26”
Külső/belső szélesség: 34/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 655 g (26”), 620 (24”)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér 
termékkód:
2089059800 - 36H fekete 
2089059801 - 36H fehér 
2089059810 - 32H fekete 
2089059811 - 32H fehér 
20890596106 – 24” 36H fekete
20890596107 – 24” 36H fehér
2089059616 – 24” 32H fekete 
2089059617 – 24” 32H fehér 

p MTX39 (ex-Double Track)
Felhasználás: DH, freeride
Méretek: 24”, 26”
Külső/belső szélesség: 39/29,6 mm
Végtelenítés: illesztett, hegesztett
Tömeg: 840 g (26”)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox 
2089059202 – 36H hegesztett
2089059208 – 32H hegesztett
2089059206 – 32H illesztett

p Single Wide
Felhasználás: DH, freeride
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 34,2/22,2 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 665 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox 
208905931 – 32H 

p Double Wide
Felhasználás: extrém freeride
Méretek: 24”, 26”
Külső/belső szélesség: 45,9/33 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 795 (24”)
Fékfelület: -
Küllőszám: 36
Szín: fekete porlakk 
208905944 – 24” 36H, fekete
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t CR18
Felhasználás: XC edzés, túra, all-mountain
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 22,5/17,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 480 g
Fékfelület: ABT, L7
Küllőszám: 32, 36
Szín: ezüst, fekete elox
2089053  - 36H ezüst, ABT
20890531  - 36H ezüst, L7 
20890532  - 32H ezüst, ABT 
20890533  - 32H ezüst, L7
20890534  - 36H fekete, ABT 
20890535  - 36H fekete, L7 
20890536  - 32H fekete, ABT 
20890537  - 32H fekete, L7

p Equalizer 21
Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 21/16 mm
Végtelenítés: hegesztett, illesztett
Tömeg: 360 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, ezüst
2089059711  - 32H, fekete, illesztett 
20890597111  - 32H, fekete, hegesztett 
20890597142 - 32H, ezüst, illesztett 
2089059712  - 36H, fekete, illesztett

p Inferno 25
Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26”, 29”
Külső/belső szélesség: 25/18 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 450 g, 530 g (29er)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox, fehér
20613621 – 32H fekete 
20613622 – 32H fehér 
20913621 – 32H fekete 29er

p Equalizer 23
Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 23/15,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 410 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér
2089059720 – 36H fekete 
20890597201 – 36H fehér
2089059721 – 32H fekete
20890597211 – 32H fehér

t Assault Sl1
Felhasználás: sprint, hegyi futamok
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 18,9/13,2 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 405 g
Fékfelület: L7
Küllőszám: 28, 32, 36
Szín: fekete elox 
2094126     – 36H 
20941261  – 32H
20941262  – 28H

p Inferno 23
Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26”, 29”
Külső/belső szélesség: 23/15,5 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 410 g, 460 g (29er)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox, fehér
20613511– 32H fekete 
20613512– 32H fehér  
20913511– 32H fekete 29er

t Equalizer 21l
Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26”
Külső/belső szélesség: 21/16 mm
Végtelenítés: hegesztett, illesztett
Tömeg: 375 g
Fékfelület: TCB
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, ezüst
20890597140  - 32H, fekete, illesztett 
20890597141  - 32H, fekete, hegesztett 
20890597142  - 32H, ezüst, illesztett 
20890597146  - 36H, fekete, illesztett

XC FElnIFéKES qu

XC TáRCSAFéKES qu

ORSzágúTI q

p CR18
Felhasználás: túra, városi közlekedés, 
cyclocross, 29-er
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 22,5/17,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 520 g
Fékfelület: ABT, L7
Küllőszám: 32, 36
Szín: ezüst, fekete elox 
209412 – 32H, ezüst, ABT
2094121 – 36H, ezüst, ABT 
2094122 – 36H, fekete, ABT 
20941221 – 32H, fekete, ABT 

p Rhyno lite
Felhasználás: race
Méretek: 20”
Külső/belső szélesség: 27,5/22,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 395 g
Fékfelület: ABT
Küllőszám: 36, 48
Szín: fekete elox 
2089052001 – 36H
2089052007 – 48H

p 20941301 Equalizer 21
Felhasználás: 29-er
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 21/16 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 410 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 36
Szín: fekete elox

p Big Baller
Felhasználás: dirt, street
Méretek: 20”
Külső/belső szélesség: 32,5/- mm
Végtelenítés: illesztett. Tömeg: 547 g
Fékfelület: anodizált / ABT (vörös hátsó)
Küllőszám: 36
Szín: fekete elox, vörös és kék anodizált, 
króm, fehér, vörös porlakkozott
20892000 – fekete 
20892002 – vörös porlakk első 
20892001 – vörös porlakk hátsó 
20892003 – króm
20892004 – fehér porlakk
20892005 – vörös ano
20892006 – kék ano

t 20890525 Big City
Felhasználás: freestyle, street, trails
Méretek: 20”
Külső/belső szélesség: 34,2/- mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 630 g
Fékfelület: TCB
Küllőszám: 48
Szín: fekete elox 

t 2089052602 King Pin
Felhasználás: freestyle, street, trails
Méretek: 20”
Külső/belső szélesség: 34,2/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 625 g
Fékfelület: L7
Küllőszám: 48
Szín: fekete elox 

p Equalizer 23
Felhasználás: 29-er, túra
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 23/15,5 mm
Végtelenítés: illesztett, hegesztett
Tömeg: 480 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér
20941310 – 36H, fekete illesztett
20941321 – 32H, fehér hegesztett

p Estate
Felhasználás: dirt, street
Méretek: 20”
Külső/belső szélesség: -/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 470 g
Fékfelület: anodizált / -
Küllőszám: 36
Szín: fekete, fehér
20892020 – fekete 
20892021 – fehér  

TREKKIng, 29-ER  qu

BMX  qu
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p Psycho genius 
Sokoldalú XC és all-mountain 
köpeny. Kiváló tapadás minden 
talajtípuson, alacsony gördülési 
ellenállás, terhelés alatt szétnyíló 
bütykök.
26 X 2,2” UST hajtogatós
26 X 2,3” hajtogatós – 750 g
26 X 2,1” hajtogatós
26 X 2,1” drótperemes
29 X 2,25” hajtogatós 

p Spider
Párnázás és kárpit nélküli pille-
könnyű országúti /MTB nyererg.  
A nyereg rugalmas teste felelős a 
komfortért. Anyagának köszön-
hetően a legellenállóbb nyereg 
a piacon.
Fekete és fehér színben kapható. 
Tömege: 140 g

p MT-zero-01
A tengely nélküli pedál. A Legalacsonyabb profil a piacon – a legnagyobb 
stabilitás a legagresszívabb kanyarvételekhez és a leghatékonyabb pedá-
lozásért. Mindössze 4 (!) mm vastag középen! Egy darabból megmunkált 
cro-mo acél test, cro-mo tengelycsonk, nagy átmérőjű ipari csapágy.
Fekete, natúr és fehér színben kapható. Tömege: 420 g

p Seizer
Kiemelkedő tapadás és csillapítás. Lock-on bilincsek, az elfordulás ellen. 
Fekete és fehér színben.
130 mm széles, 125 g

p D-Spyder
Könnyű és elpusztíthatatlan. 
Carbonite test, üreges cro-mo 
pálcákkal.
Kivitel:
D-Spyder S-Spec – áttetsző – 145 g
D-Spyder – fekete – 165 g
D-Spyder – fehér – 165 g

p Spider Twintail 
Még könnyebb és még kényel-
mesebb, mint a Spider. A közép-
ső „love chanel”-lel elválasztott 
ülőfelület két oldala képes külön-
külön mozogni. Fehér színben 
kapható.
Tömege: 135 g

p D-Spyder
A pók. Könnyű és tökéletesen tart. 6061 alu test, cro-mo tengely, triplán 
tömített csapágyak.
Fekete és fehér színben.
Tömege: 350 g

p logo
Hogy mindig tudd, mi van a kezedben! Kényelmes kraton markolat, 
csak fekete sznben. Egyelőre...
150 mm széles, 135 g

p D-Spyder Pivotal
A legkönnyebb és a legletisztul-
tabb megoldás a Pivotal nyereg 
és cső. 
D-Spyder S-Spec – fekete – 145 g
D-Spyder  S-Spec– fehér – 145 g
D-Spyder – fekete – 180 g
D-Spyder – fehér – 180 g

t D-Spyder pivotal nyeregcső
Pehelykönnyű, mindössze 55 g 
ramm 25,4 X 75 mm-es méretben. 
Fekete, fehér és kék színben.

p Standard Tube
BMX és MTB felhasználásra.
Méretek:
20 X 1,75-2,125” A/V
26 X 1,9-2,125” A/V
26 X 2,3” A/V
26 X 2,3” F/V

p ARR-1
Szuperkönnyű alumíniumcsé-
szés kormánycsapágy XC és 
maratonbringákba. Fekete színben.
Mindössze 99 g.

p DH Tube
Nagy falvastagságú belsők, ki-
mondottan extrém felhasználásra.
Méretek:
26 X 2,5-2,7 A/V
26 X 2,5-2,7 F/V 
26 X 2,5-2,7 F/V 60 mm-es 
szeleppel

p SRR-1
Szuperkönnyű  cromocsészés kor-
mánycsapágy XC és all-mountain 
bringákba. Fekete színben.
Mindössze 109 g.

p Superlight Tube
Szuperkönnyű butylbelsők XC 
bringákhoz.
Méretek: 
26 X 1,9-2,125” A/V
26 X 1,9-2,125” F/V

p SRR-MX
Elpusztíthatatlan cro-mo csészés 
kormánycsapágy dirt/freeride 
gépekbe. Fúrt csavaros rózsával, a 
fékbowden elvezetésére. 196 g.

p Powerblock
Tökéletes választás racingre, de 
trailsen is megállja a helyét. Az 
egyik legkönnyebb BMX külső. 
Méretek: 
20 X 2,1” drótperemes – 450 g
20 X 1,75” drótperemes – 370 g

p FS100 (Skid Row)
Negatív mintás dirt/street 
köpeny. Kiemelkedő tapadás 
betonon és döngölt földön.
26 X 2,3” drótperemes – 810 g
26 X 2,1” drótperemes – 760 g
24 X 2,1” drótperemes – 700 g

p FS-100
Elpusztíthatatlan, vastag futó-
felületű köpeny streetre, vagy a 
parkba. 
20 X 2,1” drótperemes 700g

MTB KöPEnyEK q MTB nyERgEK q

PEDálOK q

MARKOlATOK q

MTB, BMX BElSőK qu

KORMányCSAPágyAK qu

BMX KöPEnyEK q BMX nyERgEK q
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DIRT / FEnDURO VIlláK q

t Duro DJ-D 
felhasználás: dirt
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo, vagy alu (DJ RC)
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo, vagy alu (DJ RC)
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras, vagy 20 mm átütős
fékkonzol: postmount  6”, (V-fék egyes modelleken)
rugóút: 80/100/130 mm
rugózás: spirálrugó; csillapítás: olaj
állíthatóság: előfeszítés, visszaút-csillapítás és komp-
resszió (DJ RC)
tömeg: 2500 g 
18401303 – fehér, 130mm, 20QLC
18190210 – fekete, 130mm
18190211 – fehér, 130mm
18190212 – fekete, 130 mm, 20QLC
18190213 – fehér, 130mm, 20 QLC
18190214 – fekete, 100mm
18190215 – fehér, 100mm
18190219 – fehér, 100mm, 20QLC

t Raidon X3
felhasználás: all-mountain, túra, maraton
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: PM 6” + V fék
rugóút: 100 mm
rugózás: levegő
csillapítás: olajpatron (All-in-one cartridge)
állíthatóság: légnyomás, lockout 
tömeg: 2050 g 
18401133

t Axon RlD
felhasználás: cross-country, maraton
külső szár: magnézium
becsúszószárak: alu
váll: kovácsolt alumínium
nyak: alu
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras, vagy 15mm átütős
fékkonzol: postmount  6” + V fék
rugóút: 80/100 mm
rugózás: levegő
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: légnyomás, visszaút-csillapítás, 
remote lockout
tömeg: 1600 g 
18190110 – tárcsafékes, fekete, 100mm
18190111 – tárcsafékes, fehér, 100mm
18190121 – tárcsa- és V-fék, fehér, 80mm
18190131 – tárcsafékes, fehér, 100mm, 15QLC

t XCM V3 HlO
felhasználás: túra
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél 30 mm
váll: alumínium
nyak: STKM acél
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount 6” + V fék
rugóút: 80/100 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés, lockout
tömeg: 2300 g 
18190410 – 100 mm, fekete
18190411 – 100 mm, fehér
18190420 – 80 mm, fekete
18190421 – 80 mm, fehér 

t Epicon X1 TA Rl RC
felhasználás: cross-country, maraton
külső szár: magnézium
becsúszószárak: alu
váll: üreges alumínium
nyak: alu
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: 15mm átütős
fékkonzol: postmount  6” + V fék
rugóút: 110-150 mm állítható
rugózás: levegő
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: légnyomás, kompresszió- és 
visszaút-csillapítás, remote lockout
tömeg: 1790 g 
18401233

t XCR Rl
felhasználás: all-mountain, túra
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount 6” + V fék
rugóút: 80/100 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés,  remote lockout
tömeg: 2100 g 
18190350 – fekete, 80mm
18190351 – fehér, 80mm
18190352 – fekete, 100mm

t Epicon X2
felhasználás: cross-country, maraton
külső szár: magnézium
becsúszószárak: alu
váll: kovácsolt alumínium
nyak: alu
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount  6” + V fék
rugóút: 140 mm
rugózás: levegő
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: légnyomás, visszaút-csillapítás, 
remote lockout
tömeg: 1700 g 
18401203 – fehér, remote lockout
18401213 – fehér, lockout

t XCR
felhasználás: all-mountain, túra
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount 6” + V fék
rugóút: 100 mm
rugózás: spirálrugó, elasztomer
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 2100 g 
1819262

t Raidon X2
felhasználás: all-mountain, túra, maraton
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: PM 6” + V fék
rugóút: 120 mm
rugózás: levegő
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: légnyomás, visszaút-csillapítás, 
lockout
tömeg: 2050 g 
18401103

t XCM V3 MlO
felhasználás: túra
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél 30 mm
váll: alumínium
nyak: STKM acél
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount 6” + V fék
rugóút: 80/100 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés, mechanikus 
lockout
tömeg: 2300 g 
18190430 – 100 mm, fekete
18190431 – 100 mm, fehér
18190432 – 100 mm, ezüst
18190435 – 80 mm, fekete

t Durolux RCA
felhasználás: enduro
külső szár: magnézium
becsúszószárak: alumínium
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo, vagy alu (taper)
nyak méretek: 1-1/8” A-head, taper
papucs: 20 mm átütős
fékkonzol: postmount  6”, (V-fék egyes 
modelleken)
rugóút: 160/180 mm
rugózás: levegő
csillapítás: olaj
állíthatóság: légnyomás, kompresszió- 
és visszaút-csillapítás
tömeg: 2250 g 
18190152 – fehér, 160mm taper
18190153 – fehér, 160mm 1-1/8”

t XCR lO
felhasználás: all-mountain, túra
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount 6” + V fék
rugóút: 80/100 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés,  lockout
tömeg: 2100 g 
18190360 – fekete, 80mm
18190361 – fehér, 80mm
18190362 – fekete, 100mm
18190363 – fehér, 100mm

XC / MARATOn VIlláK q

All-MOUnTAIn / TúRA VIlláK qu All-MOUnTAIn / TúRA VIlláK qu
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t XCM V3
felhasználás: túra
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél 30 mm
váll: alumínium
nyak: STKM acél
nyak méretek: 1-1/8” A-head, 1-1/8” menetes, 1” menetes
papucs: gyorszáras
fékkonzol: postmount 6” + V fék
rugóút: 80 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 2300 g 
18190440 – 80 mm, fekete, 28,6mm A-head
18190441 – 80 mm, fehér, 28,6mm A-head

t nCX D-Rl lITE
felhasználás: trekking, city
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 63 mm
rugózás: spirálrugó 
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés,  remote lockout
tömeg: 1800 g
termékkód: 18190640

t nRX D-Rl
felhasználás: cross, trekking
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 75 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés,  remote lockout
tömeg: 1700 g
18190620 – fekete
18190623 - fehér

t XCT V4
felhasználás: túra
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél 28 mm
váll: alumínium; nyak: STKM acél
nyak méretek: 1-1/8” A-head, 1” A-head, 1” menetes
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 80 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 2300 g 
18410351 – fekete 63mm, 1” A-Head (24”)
18413351 – fekete 63mm, menetes 1” (24”)
18414301 – fekete 80mm MLO,  1-1/8” A-Head
18419303 – fehér 80mm MLO,  1-1/8” A-Head
18443301 – fekete 80mm MLO, menetes 1”
18443351 – fekete 80mm, menetes 1”
18444351 – fekete 80mm, menetes 1-1/8”

t nCX D-lO lITE
felhasználás: trekking, city
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 63 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés,  lockout
tömeg: 1800 g
18190642 – fekete
18190643 - fehér

t nRX S-Rl
felhasználás: cross, trekking
külső szár: magnézium
becsúszószárak: alu
váll: kovácsolt alumínium
nyak: alumínium
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 75 mm
rugózás: levegő 
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: légnyomás  remote 
lockout
tömeg: 1500 g
18190610

t nRX D-lO
felhasználás: cross, trekking
külső szár: magnézium
becsúszószárak: cro-mo
váll: kovácsolt alumínium
nyak: cro-mo
nyak méretek: 1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 75 mm
rugózás: spirálrugó 
csillapítás: olajpatron
állíthatóság: előfeszítés,  lockout
tömeg: 1700 g
18190630

t SW
felhasználás: city
külső szár: magnézium
becsúszószárak: -
váll: alumínium
nyak: STKM acél, vagy alu (SW-S)
nyak méretek: 1-1/8” A-Head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: V fék, PM 160
rugóút: 30 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 1400-1700 g
18190670 – alu nyak, V és tárcsa, fehér
18190671 – acél nyak, V és tárcsa, fehér
18190673 – alu nyak, tárcsafékes, fehér
18190672 – acél nyak, V és tárcsa, fekete

t M3010
felhasználás: túra
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél
váll: alumínium; nyak: STKM acél
nyak méretek: 1-1/8” A-head, 1-1/8” menetes, 1” menetes
papucs: gyorszáras
fékkonzol: V fék, tárcsafék opció (csak 26”)
rugóút: 63 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: - ; állíthatóság: -
tömeg: 2100 g 
24” kivitelben is kapható
18440501 – fekete 63mm, 1”X 210mm menetes (24”)
18440511 - fekete 63mm, 1”X 170mm menetes (24”)
18443501 - fekete 63mm, 1”X 210mm menetes
18443503 - fehér 63mm, 1”X 210mm menetes
18444501 - fekete 63mm, 1-1/8”X 210mm menetes
18414501 – fekete 63mm, 1-1/8” A-Head

t nEX4610 MlO
felhasználás: trekking, city
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél
váll: kovácsolt alumínium
nyak: STKM alumínium
nyak méretek: 1-1/8” A-head, 1” és 1-1/8” menetes
papucs: gyorszáras
fékkonzol: IS 6” + V fék
rugóút: 63 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés,  lockout
tömeg: 1900 g
18190660 – fekete, 1-1/8” A-Head
18190661 – fehér, 1-1/8” A-Head
18190663 – fekete, 1-1/8” menetes
18190664 – fekete, 1” menetes

All-MOUnTAIn / TúRA VIlláK qu

TREKKIng éS CITy VIlláK qu

TREKKIng éS CITy VIlláK qu

t CR8V
felhasználás: city
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél
váll: alumínium
nyak: STKM acél
nyak méretek: 1” menetes, 
A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: V fék
rugóút: 50 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 1900 g
18190650 – 1-1/8” A-head 
18190651 – 1-1/8” menetes
18190652 – 1” menetes

t CR9V
felhasználás: city
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél
váll: alumínium
nyak: STKM acél
nyak méretek:  1-1/8” A-head
papucs: gyorszáras
fékkonzol: V fék
rugóút: 50 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 1800 g
18190655 

t CR7V
felhasználás: city
külső szár: alumínium
becsúszószárak: STKM acél
váll: alumínium
nyak: STKM acél
nyak méretek: 1” menetes
papucs: gyorszáras
fékkonzol: V fék
rugóút: 40 mm
rugózás: spirálrugó
csillapítás: -
állíthatóság: előfeszítés
tömeg: 1900 g
18190656
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p Raidon lO
beépítési hosz: 190, 165 mm
rugóút: 50 (190 mm), 38 (165 mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, lockout
1759920 - 190 mm 
1759921 - 165 mm

p Raidon 
beépítési hosz: 190, 165 mm
rugóút: 50 (190 mm), 38 (165 mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, lockout
17599122 - 190 mm
17599123 - 165 mm 

RUgóSTAgOK qu

HAJTóREnDSzER qu

p Durolux RCA
beépítési hosz: 190, 200, 215 mm
rugóút: 50 (190 mm), 55 (200mm), 63 (215mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, visszaút, kis sebességű kompresszió
17599001 – 215mm
17599002 – 190mm
17599003 - 200mm

p 401102 XCC-T102-PBg
felhasználás: MTB, trekking, city; 
fokozatok száma: 21/24s
lyukkör. -
tányérok: 42/34/24 acél
hajtókar: alumínium, négyka-
ros, fekete
hossz: 170 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 122 mm

p 40110201 XCC-T202-PBg
felhasználás: MTB, trekking, city
fokozatok száma: 21/24s
lyukkör. -
tányérok: 42/32/22 acél
hajtókar: alumínium, négyka-
ros, fekete
hossz: 170 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 122 mm

p 40110202 XCC-T208-PBg
felhasználás: MTB, trekking, city
fokozatok száma: 21/24s
lyukkör. - 
tányérok: 48/38/28 acél
hajtókar: alumínium, négyka-
ros, fekete
hossz: 170 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 122 mm

p SCSP42SP
felhasználás: országúti
fokozatok száma: 1-9s
lyukkör: 130
tányérok: 42 alu
hajtókar: alumínium, ötágú csillaggal
hossz: 170/175 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 108 mm
40703504 – 170mm fehér
40703510 – 170mm ezüst
40703704 – 175mm fehér
40703710 – 175mm ezüst

p Epicon lOD
beépítési hosz: 190, 165 mm
rugóút: 50 (190 mm), 38 (165 mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, visszaút, lockout
1759910 - 190 mm 
1759911 - 165 mm

36 37www.neuzer.hu www.neuzer.hu

R

rugóstagok, hajtórendszerek

p 35103000
5223 HRC lOOKIn férfi MTB sport 
nyereg

p 3510304
5234 HRC lOOKIn férfi MTB athletic 
nyereg

p 3510316
5235 HEC lOOKIn férfi túra moderate 
nyereg

p 3510325
5236 HEC lOOKIn férfi relaxed nyereg

p 552518
Villogó ICS
ICS rögzítő rendszer. 
Erős fényű, 2 led-es.
ICS rögzítő rendszer.

p nyeregtáska vizálló selle
ICS rögzítő rendszer.
Vízálló, masszív kivitel.
57272020 nyeregtáska vizálló selle ICS M
57272021 nyeregtáska vizálló selle ICS l

p 35103001
5223 DRC lOOKIn női MTB sport 
nyereg

p 35103041
5234 DRC lOOKIn női MTB athletic 
nyereg

p 35103161
5235 DEC lOOKIn női túra moderate 
nyereg

p 35103251
5236 DEC lOOKIn női relaxed nyereg

t Sportos formájú nyereg férfi, és női 
változatban.
Cool Cover technológia, ha a napon 
hagyjuk a  kerékpárt, a nyereg 25°C-al 
hűvösebb marad az átlagos nyergeknél.
Royalgél technológia. ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság  278 mm, széles-
ség 141 mm, súly: 350 g
Női modell: hosszúság 270 mm,szélesség 
149 mm, súly: 355 g

t Sportos formájú nyereg férfi, és női 
változatban.
Wing-flex, és Twin flex technológia, mag-
nézium pálcák. ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 275 mm, széles-
ség 159 mm, súly: 295 g
Női modell: hosszúság 260 mm,szélesség 
169 mm, súly: 300 g

t Túrázáshoz ajánlott kényelmes nyereg 
férfi, és női változatban.
Wing-flex, és Twin flex  technológia, 
modulár elastomerek.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 280mm, széles-
ség 179mm, súly:  510 g
Női modell: hosszúság 270 mm, széles-
ség 199mm, súly:  545g

t Széles, puha nyergek a  komfortot kedve-
lőknek férfi , és női változatban.
Elastomerek és techno flex hab.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 270 mm, széles-
ség 199mm, súly:  755 g
Női modell: hosszúság 260 mm, széles-
ség 219mm, súly:  805 g

lOOKIn qu

KIEgéSzíTőK qu
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p 351020101
DARDO férfi prémium sport nyereg

p 35102000
DRIFTER PlUS prémium relaxed 
nyereg fehér

p 35102007
COAST férfi prémium relaxed nyereg 

p 351020501
MACH nEW unisex classic sport 
nyereg

p 35102186
Hz E-BIKE prémium relaxed nyereg
Prémium kategóriás unisex nyereg.
Royalgél, és RVL technológia , extra kom-
fort. ICS rögzítő rendszer. Hosszúság 259 
mm, szélesség 211 mm, súly :585 g

p 35102004
MAnHATTAn unisex prémium 
relaxed nyereg 
Prémium kategóriás relaxed unisex nye-
reg. Royalgél, és RVL technológia , extra 
komfort. Hosszúság 270 mm, szélesség 
245 mm, súly: 1165 g

p 35102005
JOURnEy unisex prémium relaxed 
nyereg
Prémium kategóriás relaxed unisex nye-
reg. Royalgél, és RVL technológia , extra 
komfort. Hosszúság 275 mm, szélesség 
251 mm, súly:1000 g

p 35102095
EllIPSE férfi prémium athletic nyereg

p 35102063
FREEDOM férfi prémium moderate 
nyereg

p 351020911
FRECCIA férfi prémium athletic nyereg 
villogóval

p 351020601
FREEWAy férfi prémium moderate 
nyereg

p 35102065
WAVE férfi prémium moderate nyereg

p 351020901
FRECCIA női prémium athletic nyereg 
villogóval

p 351020611
FREEWAy női prémium moderate 
nyereg

p 35102064
WAVE női prémium moderate nyereg

p 3510201
DARDO női prémium sport nyereg

p 35102002
DRIFTER PlUS prémium relaxed 
nyereg antracit.

p 35102006
COAST női prémium relaxed nyereg 

p 35401300
SETA  classic sport férfi nyereg fehér
A fotó illusztráció. A nyereg valójában fehér.

p 35400300
SETA  classic sport női nyereg fehér

p 35102187
TORX prémium relaxed nyereg
Prémium kategóriás unisex nyereg.
Royalgél, és RVL technológia , extra kom-
fort. Strengtex  külső réteg. ICS rögzítő 
rendszer. Hosszúság 275,5 mm, szélesség 
250 mm, súly :1065 g

p 35102003
DRIFTER PlUS prémium relaxed 
nyereg fekete

p 35102094
EllIPSE női prémium athletic nyereg

p 35102062
FREEDOM női prémium moderate 
nyereg

t Prémium kategóriás sport férfi és női 
nyereg.
Royalgél, és RVL technológia , magnézi-
um pálcák, extra komfort.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 297mm, szélesség 138 
mm, súly: 335 g 
Női: hosszúság 274 mm, szélesség 152 
mm, súly: 340 g 

p Prémium kategóriás relaxed unisex nyereg. Royalgél, és RVL technológia , extra komfort. Hosszúság 270 mm, szélesség 245 mm, súly: 1165 g

t Prémium kategóriás athletic férfi és női 
nyereg.
Royalgél, és RVL technológia , extra kom-
fort. ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 268 mm, szélesség 160 
mm, súly:  440 g
Női: hosszúság 266 mm, szélesség 174 
mm, súly:  266 g

t Prémium kategóriás moderate férfi és 
női nyereg. Royalgél, és RVL technológia , 
extra komfort. ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 283 mm, szélesség 184 
mm, súly 655 g
Női: hosszúság 264 mm, szélesség 201 
mm, súly 645 g.

t Prémium kategóriás, athletic férfi és női 
nyereg, villogóval.
Royalgél, és RVL technológia , extra kom-
fort. ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 283 mm, szélesség 
154mm, súly: 405 g
Női: hosszúság 261 mm, szélesség 159 
mm, súly 395 g.

p Prémium kategóriás relaxed férfi és női nyereg. Royalgél, és RVL technológia , extra kom-
fort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 257 mm, szélesség 213 mm, súly: 705 g
Női: hosszúság 257 mm, szélesség 229 mm, súly: 745 g

t Prémium kategóriás moderate férfi és női 
nyereg. Royalgél és RVL technológia.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 274 mm, szélesség 
163mm, súly 575g
Női: hosszúság 257 mm, szélesség 187 
mm, súly 605 g.

u Classic kategóriás  unisex sport nyereg.
Technogél töltésű.
ICS rögzítő rendszer.
Hosszúság 268 mm, szélesség 140 mm, 
súly: 305 g

u Classic kategóriás sport férfi és női 
nyereg.
Royalgél technológia. Extra komfort
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 279 mm, szélesség 143 
mm, súly :270 g
Női: hosszúság 269 mm, szélesség 157 
mm, súly : 275 g

t Prémium kategóriás moderate férfi és 
női nyereg. Royalgél, és RVL technológia , 
extra komfort. ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 274 mm, szélesség 168 
mm, súly: 630 g
Női: hosszúság 254 mm, szélesség 213 
mm, súly 655 g.

PREMIUM SPORT qu PREMIUM RElAXED qu

ClASSIC SPORT qu

PREMIUM ATHlETIC qu

PREMIUM MODERATE qu
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p 35101105 
RIO férfi nyereg

p 351020321
FREETIME classic relax férfi nyereg

p 351020301
MOODy SPRIngS classic moderate 
férfi nyereg

p 351020201
AlPInE classic athletic férfi nyereg

p 35102131
COUnTRy classic relaxed  férfi nyereg

p 35102114
RIO CITy moderate  nyereg

p 351020311
STAR classic relaxed férfi nyereg

p 35100125
DRIFTER MEDIUM relaxed nyereg 
antracit

p 35102132
SKy unisex nyereg

p 35102023
PU 6954 relaxed unisex nyereg
Classic kategóriájú Relaxed unisex nyereg
Dupla rugós csillapítás. Hosszúság: 269mm, 
szélesség: 235mm, súly: 930 g

p 35102022
PVC 275 relaxed unisex nyereg
Classic kategóriájú Relaxed unisex nyereg
Rugós. Hosszúság: 242 mm, szélesség: 214 
mm, súly: 790 g

p 35102031
STAR classic relaxed női nyereg

p 35100625
DRIFTER MEDIUM relaxed nyereg 
barna

p 35102035
MOODy classic moderate férfi nyereg

p 35102121
AVEnUE classic moderate férfi nyereg

p 35100105
RIO női nyereg

p 35102032
FREETIME classic relax női nyereg

p 3510203
MOODy SPRIngS classic moderate 
női nyereg

p 3510202
AlPInE classic athletic női nyereg

p 35102130
COUnTRy classic relaxed női nyereg

p 35102034
MOODy classic moderate női nyereg

p 3510212
AVEnUE classic moderate női nyereg

t Classic kategóriás athletic férfi és női 
nyereg
Royalgél technológia. Extra komfort, 
megerősített oldalvédelem.
Férfi: hosszúság 275 mm, szélesség 164 
mm, súly: 460 g
Női: hosszúság 255 mm, szélesség 185 
mm, súly:  480 g

u Classic kategóriájú relaxed  férfi és női 
nyereg. 
Royalgél technológia. Elastomeres 
csillapítás.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 283mm, szélesség 
202mm, súly: 780 g
Női: hosszúság 267mm, szélesség 
218mm, súly: 790 g

t Classic kategóriás athletic moderate férfi 
és női nyereg.
Royalgél technológia.
Férfi: hosszúság 273mm, szélesség 253 
mm, súly: 635 g
Női: hosszúság 253 mm, szélesség 183 
mm, súly: 650 g

t Classic kategóriás moderate férfi és női 
nyereg
Royalgél technológia. Extra komfort
Hosszúság 255 mm, szélesség 209 mm, 
súly:  510 g

t Classic kategóriás athletic férfi és női 
nyereg.
Royalgél technológia. Extra komfort.
Férfi: hosszúság 265mm, szélesség 
158mm, súly: 490 g
Női: hosszúság 258mm, szélesség 
186mm, súly: 520 g

u Classic kategóriájú relaxed  férfi és női 
nyereg. 
A Selle Royal alapkínálatát alkotó minő-
ségi nyereg.
Férfi: hosszúság 271 mm, szélesség 174 
mm, súly: 585 g
Női: hosszúság 255 mm, szélesség 198 
mm, súly: 605 g

u Classic kategóriájú relaxed  férfi és női 
nyereg. 
Royalgél technológia. Elastomeres csilla-
pítás. Férfinél ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 246 mm, szélesség 215 
mm, súly: 640 g
Női: hosszúság 227mm, szélesség 225 
mm, súly: 620 g

u Classic kategóriájú unisex nyereg. 
Royalgél technológia. Elastomeres 
csillapítás.
ICS rögzítő rendszer.
Hosszúság 251 mm, szélesség 221 mm, 
súly: 1185 g

u Classic kategóriájú unisex nyereg. 
Royalgél technológia extra komfort.
ICS rögzítő rendszer.
Hosszúság 277 mm, szélesség 215 mm, 
súly:  879 g

t Classic kategóriás moderate férfi és női 
nyereg.
A Selle Royal alapkínálatát alkotó minő-
ségi nyereg.
Férfi: hosszúság 273 mm, szélesség 174 
mm, súly: 420 g
Női: hosszúság 253 mm, szélesség 183 
mm, súly: 405 g

t Classic kategóriás moderate férfi és női 
nyereg
Megerősített oldalvédelemmel
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 273 mm, szélesség 171 
mm, súly: 650 g
Női: hosszúság 258 mm, szélesség 183 
mm, súly: 460 g

ClASSIC ATHlETIC qu ClASSIC RElAXED qu

ClASSIC MODERATE qu
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p 351300 Vl1261 SEnSO MIlES
3513001 Vl1261 SEnSO MIlES FEHéR    
Férfi sport nyereg, extra komfortos, AirThru ventillációs
Mikroszálas borítás teszi lehetővé a tökéletes hőmérséklet szabályozást.
Lyukacsos felület (Honeycomb gel) biztosítja a tökéletes kényelmet.
Hosszúság: 286 mm; szélesség: 132 mm; súly: 267 g

p 35231001 nyEREg Vl7035 BMX PIVOTAl     
Unisex BMX nyereg
Nagy sűrűségű.
Könnyű hab töltés.
Hosszúság: 200 mm; szélesség:144 mm; súly: 380 g

p 351401 Vl6075 PlUSH RElAXED
Unisex relax nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzé-
keny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntertja a maximális komfortot. 
Elastomer rezgéscsillapítók.
Hosszúság: 247 mm; szélesség: 215 mm; súly: 622 g

p 35145000 nyEREg Vl8088 CRUISER         
Unisex cruiser nyereg.
A Memory Foam felület alkalmazkodik a test formájához és hosszú 
ideig megtartja azt, minimalizálva a terhelést az érzékeny pontokon.  
Elastomer rezgéscsillapítók.
Hosszúság: 267 mm; szélesség: 257 mm; súly: 989 g

p 351411 Vl4126 PlUSH InClInED
Női relax nyereg
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzé-
keny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben.
Hosszúság: 252 mm; szélesség: 174 mm; súly: 371 g

p 352300 Vl7060 SEnSO SCARS
Unisex BMX nyereg
Nagy sűrűségű.
Könnyű hab töltés.
Hosszúság: 226 mm; szélesség: 142 mm; súly: 380 g

p 351311 Vl4130 SEnSO SPORT
35131101 nyEREg Vl4130 FEHéR VElO SEnSO 
Női sport nyereg, extra komfortos, AirThru ventillációs
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzé-
keny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben.
Hosszúság: 248 mm; szélesség: 163 mm; súly: 352 g

p 351313 Vl3135 SEnSO SPORT
Férfi sport nyereg, ergonomikus
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
Hosszúság: 271 mm; szélesség: 149 mm; súly: 303 g

p 351304 Vl1133 SEnSO MIlES
Férfi versenynyereg, pehelykönnyű. 
Mikroszálas borítás teszi lehetővé a tökéletes hőmérséklet szabályozást.
Karcsú kialakítása elősegíti a versenyteljesítményt, biztosítja a láb 
szabad mozgását.
A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzé-
keny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben.
CrN/Ti nyeregpálcákkal.
Hosszúság: 272 mm; szélesség: 131 mm; súly: 191 g

p 351400 Vl6099E PlUSH RElAXED
Unisex relax nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgés-
csillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból 
készült. A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – teher-
mentesíti az érzékeny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntertja a 
maximális komfortot. Elastomer rezgéscsillapítók.
Hosszúság: 272 mm; szélesség: 213 mm; súly: 651 g

p 35140001 nyEREg Vl6142 RElAX UnISEX    
Női relax nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
Hosszúság: 262 mm; szélesség: 198 mm; súly: 467 g

p 351410 Vl3147 PlUSH InClInED
Férfi sport nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgés-
csillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból 
készült. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést 
az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés 
közben. Hosszúság: 272 mm; szélesség: 176 mm; súly: 410 g

p 351412 Vl3061 PlUSH InClInED
Férfi sport nyereg
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzé-
keny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntertja a maximális komfortot.
Hosszúság: 269 mm; szélesség: 163 mm; súly: 405 g

p 351310 Vl3205 SEnSO SPORT
Férfi sport nyereg, extra komfortos, légáteresztő csatornával.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzé-
keny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben.
Hosszúság: 268 mm; szélesség: 173 mm; súly: 422 g

p 351312 Vl3059 SEnSO SPORT
Férfi sport nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
Ergonomikus kialakítás.
Hosszúság: 298 mm; szélesség: 153 mm; súly: 374 g

p 35131501 nyEREg Vl3132 SPORT UnISEX BARnA
35131502 nyEREg Vl3132 SPORT UnISEX FEHéR
Unisex sport nyereg
A Memory Foam felület alkalmazkodik a test formájához és hosszú ideig 
megtartja azt, minimalizálva a terhelést az érzékeny pontokon.  
A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzé-
keny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben.
Extra komfortos.
Hosszúság: 277 mm; szélesség:164 mm; súly: 440 g
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p 351413 Vl4125 PlUSH InClInED
Női sport nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzé-
keny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntertja a maximális komfortot.
Hosszúság: 246 mm; szélesség: 151 mm; súly: 300 g

p 355 nyEREgHUzAT VElO gél KESKEny  
Unisex nyereghuzat.
Gél technológia, maximális komfort.
Húzózsinórral rögzíthető, egyszerű használat.
Hosszúság: 254~280 mm; szélesség: 178 ~ 203 mm

p 37030001 nyEREgCSő PIVOTAl 25,4X135MM  
Fekete szín.
Anyaga: PP-NYLON

p 351420 Vl1184 PlUSH AERO
Férfi verseny nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsil-
lapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzé-
keny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntertja a maximális komfortot.
Hosszúság: 295 mm; szélesség: 136 mm; súly: 346 g 

p 35501 nyEREgHUzAT VElO gél SzélES   
Unisex nyereghuzat.
Gél technológia, maximális komfort.
Húzózsinórral rögzíthető, egyszerű használat.
Hosszúság: 229~254 mm; szélesség: 216 ~ 241 mm 

p Markolat komfort 
Anatomikus kiképzés
3 keménységű 2 színű gumi
32350020 – 130mm
32350021 – 130/92mm

p 32250000 Markolat BMX 
fekete
Méret: 145mm
2 oldalon csavarral rögzíthető
2 keménységű gumi

p Markolat BMX/TRACK 
Méret: 175 mm 
Puha tapintás; Kraton markolat
Diamond mintázat
32350080 – fehér 
32350081 – fekete

p Markolat komfort gél + bar-end
Méret: 148mm; Anatomikus kiképzés
2 oldalon csavarral rögzíthető
Puha gél anyag; 2 színű gumi; UV 
álló alapanyag
Több fogási pozíció (bar-end)
32350000 

p Markolat komfort gél 
Méret: 125 mm
Kettős puhaságú
Anatomikus kiképzés
321256 – fekete/szürke
32125601 - fehér

p Markolat komfort fehér/
fekete
Anatomikus kiképzés
3 keménységű 2 színű gumi
32350023  - 130mm
32350024 – 130/92mm

p Markolat BMX 
Speciális 2 színű gumi
Puha, lamellás kraton markolat
32250001 – 147mm, fekete
322500011 – 147mm, fehér 

p  32125000 Markolat 
gél SEnSO fekete   
Méret: 129mm
Csúszásmentes felület
2 oldalon rögzíthető 
1. generációs rögzítő 
rendszerrel
Több színben

p Kormánybetekerő gél
Nagy ellenállóképességű; Hőre, vízre, időre nem érzékeny
Szilikon gél; Kormánybetekerő végdugóval.
32485101- parafa tartalmú
32485102 - carbon megjelenés
32485103 – fehér

p 32125001 Markolat 
gél SEnSO fehér
Méret: 129mm
2 oldalon csavarral 
rögzíthető 
2 keménységű gumi
Zárt vég

p 324851 Kormánybetekerő velo
Carbon megjelenésű kormánybetekerő 
Végdugóval
Fekete színben

p Markolat MTB lock On
Bilincses rögzítés (Lock On)
Kiemelkedő tapadás és 
komfort
Kormányvégdugó
32125005 – 132mm
32125006 – 90mm

p 32125004 Markolat 
MTB Superlight
Méret: 130mm
Szuper könnyű 
alapanyag

p Markolat MTB 135mm gél     
2 oldalon rögzíthető
Gél markolat, 2. generációs 
lock on rögzítéssel
32350050 
– fehér/transzparens
32350051 
– fehér/transzparens, piros 
rögzítő
32350052 
– fekete/transzparens

p Markolat komfort bőr borítású   
Méret: 135mm, 92mm, 135/92mm 
Anatomikus kiképzés
Bőr borítás.
Lock on markolat
32350030 – 135mm
32350032 – 135/92mm

p 3 keménységű 2 színű gumi
Anatomikus kiképzésű 
32350040 - fehér/szürke  
32350041 - fekete/szürke 

p Markolat gél velo
Anatomikus kiképzés
Puha géles markolat 
321251 – 125mm
321252 – 125mm, lyukas, 
nyitott végű.

p Markolat BMX   
Speciális 2 színű gumi
Puha, lamellás kraton markolat
32250002 – 130mm, fekete
322500021 – 130mm, fehér

p Markolat komfort gél 2 rögzítés 
Méret: 140mm
Anatomikus kiképzésű gél
2 oldalon csavarral rögzíthető
3 keménységű 2 színű gumi
32350010

p 37030002 nyEREgCSő PIVOTAl 25,4X135MM  
Fehér szín.
Anyaga: PP-NYLON 

KOMFORT MARKOlATOK qu

KOMFORT MARKOlATOK qu

BMX MARKOlATOK qu BMX MARKOlATOK qu

MTB MARKOlAT qu

KORMány BETEKERőK qu

a kép csak illusztráció!

A kép csak 
illusztráció!
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p 618394 
little guppy Babby
Maximális biztonság az 
apróságok részére 
Ragasztott héjú gyermek 
sisak  
Megnövelt védelmi zóna 
Easy lock rendszer, rovarháló
Szellőző nyílások száma: 6
Méret/súly: 
XXS (48-44cm/185 g) 

p 61388001 
Spike Baby
Ragasztott héjú gyermek 
sisak 
Easy lock rendszer, 
rovarháló
Megnövelt védelmi zóna
Mosható betétek
Szellőző nyílások száma: 6
Méret/súly: 48-44 cm/180 g 

p 618393 
guppy Babby
Ragasztott héjú gyermek 
sisak 
Easy lock rendszer, 
rovarháló
Megnövelt védelmi zóna
Szellőző nyílások száma: 6
Méret/súly: 
XS (52-48 cm/210 g) 

p 618000501 
Sleepy Bear
Ragasztott héjú gyermek 
sisak 
Easy lock rendszer, 
rovarháló
Szellőző nyílások száma: 12
Méret/súly:
52-48 cm/210 g

p 618001402 
Speedy Mouse
Ragasztott héjú gyermek 
sisak kulaccsal
Easy lock rendszer, fény-
visszaverő csíkok,
rovarháló 
Tartozék 300ml kulacs 
tartóval
Szellőző nyílások száma: 5 
Méret/súly:
50-56 cm/210 g 

p 61003001 Black Thunder
In mould kiképzésű Full Face Downhill sisak 
Maximális ütésállóság, és rezgéselnyelő 
képesség. 
Szellőző nyílások száma: 8 
Állítható napellenző, kivehető belső szivacs 
Méret/súly: M (53-56 cm/1165 g) 
L(60-62 cm/1205g)

p 61391001 Twing
Sportos kiképzésű könnyű, ellenálló. 
In mould kiképzésű kerékpáros sisak 
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok 
Levehető napellenző 
Mosható betétek 
Szellőző nyílások száma: 25 
A maximális szellőzést biztosít. 
Méret/súly: M(58-55 cm/257 g), 
L(61-58 cm/295 g

p 61392001 Urbia
Sportos, elegáns, City fejvédő a minden-
napokra. 
In mould kiképzésű kerékpáros sisak 
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok 
Szellőző nyílások száma: 21 
Méret/súly: M(59-54 cm/315 g)

t 539400 guppy CFS (csomagtartóra) 
539399 guppy FFS (vázra) 
Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen felszerelhető 
gyerekülés  
Magasított háttámla, megerősített oldalvédelem   
Állítható, 5 ponton rögzíthető biztonsági övvel  
4 helyzetben állítható, megerősített lábtartó  
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg  
Mosható nagyméretű párna  
Színek: jég kék/fehér,sötétszürke/ezüst, barna/krém  
UV ellenálló alapanyag

u 5399379 guppy Maxi Szett
Gyerekülés kiegészítő szett: lábtartó, 
lábtartó pántok, karfa
Színek: világos kék, rózsaszín, szürke, 
ezüst, fehér, krém, piros

u 539394 guppy Mini első
Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés  
Első rögzítésű változatban  
Megerősített oldalvédelem 
Állítható, 5 ponton rögzíthető biztonsági övvel, 
4 pozícióbanállítható lábtartóval
Mosható párna, UV ellenálló
Szállítható gyermek súlya: 9-15kg
Színek: jég kék/fehér,sötétszürke/ezüst, barna/krém

FElnőTT SISAKOK qu

gyEREK SISAKOK qu

AlKOSD MEg Az EgyénISégEDHEz Illő gyEREKüléST qu

p 6100324001 Blast
Ragasztott héjú kerékpáros sisak 
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok 
Szellőző nyílások száma: 23 
Levehető napellenző 
Mosható betétek 
Méret/súly: M (54-58 cm/290 g) 
L (58-61cm/330 g)

p 61003101 Myth
Ragasztott héjú kerékpáros sisak 
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok 
Szellőző nyílások száma: 10 
Levehető napellenző 
Méret/súly: M (52-56 cm/210 g) 
L (57-61 cm/240 g)

p 61003116 Myth Rock lock
Ragasztott héjú kerékpáros sisak 
Egyszerű zárrendszer, fényvisszaverő csíkok 
Szellőző nyílások száma: 10 
Levehető napellenző 
Méret/súly: L (57-61cm/240 g) 

t 5399373 guppy MInI Szett 
Gyerekülés kiegészítő szett: lábtartó, 
lábtartó pántok, karfa
Színek: világos kék, rózsaszín, szürke, ezüst, fehér, 
krém, piros
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u 539000073 BIlBy FFS (vázra)
5390000731 BIlBy CFS (csomagtartóra)
Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen 
felszerelhető gyerekülés 
Magasított háttámla, nagy mosható párna 
Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel 
12 pozícióban állitaható labtartó 
Reflektáló matricák, UV álló alapanyag 
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg 
Színek:sötétszürke/narancs,kék/ezüst,piros/ezüst,fekete/
sötétszürke,fekete/sötétszürke/zöld

t 539000074 BIlBy RS
Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés  
Magasított, dönthető háttámla, nagy mosható párna 
Állítható, párnázott, 5 ponton rögzíthető biztonsági övvel 
12 pozícióban állítható, megerősített lábtartó 
Ergonomikus kiképzés, hely a sisaknak. 
Reflektáló matricák 
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg 
Színek:kék/ezüst/narancs,fekete/sötétszürke/zöld, szürke/narancs

t 53900003 BIlBy JUnIOR
Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés 
Első és hátsó rögzítéses változatban is
Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel, állítható lábtartóval
Mosható párna, UV ellenálló
Szállítható gyermek súlya: 9-15kg
Színek:kék/narancs,szürke/ezüst, szürke/narancs

u 539314 Koolah QST
Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés  
Magasított háttámla, nagy mosható párna,  
Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel
Állítható, megerősített lábtartó, UV ellenálló
Ergonomikus kiképzés, hely a sisaknak.
UV ellenálló alapanyag 
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
Színek:sötétszürke/narancs, szürke/sötétszürke

t 539000091 WAllABy EVOlUTIOn DElUX
Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés  
Magasított, dönthatő  háttámla, nagy mosható párna
Állítható, párnázott, 5 ponton rögzíthető övvel
Állítható, megerősített lábtartó, UV ellenálló
UV ellenálló alapanyag
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
Színek:szürke/ezüst

u 53983161 Szélvédő kormánnyakra
5390005102 Szélvédő vázra
A komfortos kerékpározást segíti. 
Megvéd az esőtől és a bogaraktól.
Erős ütésálló polycarbonát, atraktív 
megjelenéssel 

t 5390001001 BOODIE FFS (vázra)
5390001101 BOODIE CFS (csomagtartóra)
Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen felszerelhető gyerekülés
Magasított háttámla, nagy mosható párna
Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel
Állítható, megerősített lábtartó, UV ellenálló
UV ellenálló alapanyag
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
Színek:sötétszürke/ezüst, kék/narancs, piros/kék, fekete/piros, 
szürke/zöld 

u 5390000709 
WAllAROO FFS (vázra)
53900007102 
WAllAROO CFS (csomagtartóra)
Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen 
felszerelhető gyerekülés 
Magasított háttámla, nagy mosható párna 
Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel, állítha-
tó lábtartóval, 
UV ellenálló alapanyag
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
Színek:kék/világoskék,
sötétszürke/piros,
ezüst/fekete
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p 54465001 PlASH 3 óra 
500 ml-es thermo kulacs, könnyű, 
ergonomikus, védőkupakkal 
Színek: fehér, fekete 

p 54444401 Way Up kulacs 500ml
54344401 Way Up kulacs 750ml
54244401 Way Up kulacs 900ml
54444403 Angular kulacs 500ml
54444503 Angular kulacs 750ml
54444603 Angular kulacs 900ml
54444405 City Beat kulacs 500ml
54444405 City Beat kulacs 750ml
54444405 City Beat kulacs 900ml

p 5446503 THERMIKA II 4 óra
500 ml-es thermo kulacs, könnyű, 
ergonomikus, csavaros kupakkal 
Színek: kék, ezüst, fekete

t 54443503 
PARAFA
500 ml-es kulacs, 
védőkupakkal 
Kevesebb műanyag 
a jobb jövőért
Parafa bevonatnak 
köszönhető puha 
tapintású, jobb fogást 
biztosít

t 54444408 
100% BIO nATURAl 
500 ml-es kulacs, 
könnyű, 
ergonomikus 
Speciális a természetben 
lebomló palack, különle-
ges alapanyagból

500/750/900 ml-es űrtartalom 
Élelmiszer tárolására alkalmas mű-
anyag. Bevizsgált termék:  EN71-1,2,3
Ergonomikus forma, csavaros jól 
záródó kupak, minden standard 
kulacstartóval használható

p 5446502 THERMIKA 4 óra
500 ml-es thermo kulacs, könnyű, 
ergonomikus, védőkupakkal 
Színek: kék, ezüst, fekete

t 54310 
Színes  kulacsok
500 ml-es kulacsok, 
könnyű, ergonomikus 

p 574901 Tároló doboz
Csomagtartóra szerelhető tároló doboz, 
12 l, zárható, fekete

p 5749011 Tároló doboz
Csomagtartóra szerelhető tároló doboz, 
12 l, zárható, fekete 
Gyorszáras, könnyen le- és felszerelhető, fekete

p 54045201 Kulacstartó Top műanyag fekete
54045203 Kulacstartó Top műanyag fehér 
Kulacstartó 500/750/900 ml-es kulacshoz  
Rugalmas gumi betét; Egyszerű kivétel/behelyezés 
Tömeg: 40 gr 

p 5447011 gyermek kulacsok + tartó (Speedy Mouse)
54544299 gyermek kulacsok + tartó (Spike)
54544096 gyermek kulacsok + tartó (Sleepy Bear)
300 ml-es gyermek kulacsok, védőkupakkal 
Színek : fehér/piros, fehér/pink, fehér/kék 
Élelmiszer tárolására alkalmas műanyag. 
Bevizsgált termék:  EN71-1,2,3

t 54444407 
AnTIBAKTERIálIS
500 ml-es kulacs  
könnyű, 
ergonomikus 
Védelmet nyújt a 
káros baktériumok-
kal szemben 
VÉDELEM+ HIGÉNIA 
+ SPORT

p 5400210 Kulacstartó műanyag 
5400211 Kulacstartó műanyag
Kulacstartó 500/750/900 ml-es hőtartó 
kulacshoz; Szín: fekete

gyEREK KUlACSOK q

PROTEKTOROK quKUlACSOK qu

KUlACSTARTóK qu

TáROlóDOBOzOK qu

t 622121 Térdvédő junior
Junior  térvédő, fekete 
Szellőzés biztosított, pántokkal 
méretre állitható 
Színek: fekete, fehér

t 62212 Térdvédő
Felnőtt, ergonomikus térdvédő 
Szellőzés biztosított, pántokkal  méretre 
állitható
Színek: fekete, fehér

p 5638112 Mudfighter
Univerzálisan szerelhető min-
den kerékpárra az alsó csőre. 
Túlméretés cső esetén is alkal-
mazható, egyszerű felszerelés, 
könnyű súly.

p 56381402 Rocky Mountain
24- 26-os kerékpárra szerelhető, 
V féknél, teleszkópos villánál is 
használható.

p 563817 nEVADA
26 - 28-as kerékpárra szerelhető, 
V féknél,  ovál vázcsőnél is hasz-
nálható. Egyszerű szerelhetőség, 
könnyű súly.

t 56382241 Michiigan hátsó
26-28-as kerékpárra hátra a 
nyeregcsőreszerelhető, V féknél, 42mm 
széles 540mm hosszú Egyszerű szerel-
hetőség, gyorszáras rögzítés,  magasság-
állítás könnyű súly. Reflektáló matrica

p
t

563815 Cross Country
24- 26-os kerékpárra nyeregcsőre 
szerelhető, egyszerű felszerelés, 
könnyű súly.

p 56382251 Michiigan szett

p 5638111 Mudflap Xl
Univerzálisan szerelhető min-
den kerékpárra az alsó csőre. 
Túl méretes cső esetén is alkal-
mazható, egyszerű felszerelés, 
könnyű súly.

p 5638141 X- Fighter Hátsó
24- 26-os őszteleszkópos 
kerékpárok nyeregcsövére  
szerelhető, gyorszáras rögzítésű, 
extra protektorokkal.

t 56382231 Michiigan első
26-28-as kerékpárra az alsó vázcsőre 
szerelhető , ovál vázcsőnél is használha-
tó, 45mm széles 390mm hosszú 
Egyszerű szerelhetőség gumi rögzítők-
kel, könnyű súly.

p 5638101 Colorado 
24- 26-os kerékpárra szerelhető, 
V féknél is használható. Ovális 
vázcsőnél is megfelelő, egyszerű 
szerelhetőség, könnyű súly. 
56381010 Colorado 20 Junior
56381011 Colorado 28 City

p 563814 X- Fighter első
24- 26-os őszteleszkópos kerék-
párokra  szerelhető, gyorszáras 
rögzítésű, extra protektorokkal.

SáRVéDőK qu

5638150 Cross Country EVO első
5638151 Cross Country EVO hátsó
5638152 Cross Country EVO szett

p 563813 Missouri
24- 26-os kerékpárra előre 
szerelhető, V féknél is használható. 
Teleszkópos villára javasolt, reflektá-
ló matricával, könnyű súly.

t 56381807 Missisipi 
24 - 26-as kerékpárra szerelhe-
tő, V féknél,  ovál vázcsőnél is 
használható. Egyszerű szerelhe-
tőség, könnyű súly. 
563818071 Missisipi KID
563818072 Missisipi Junior
563818073 Missisipi City Bike

p
t

56356002 Aluplast 45mm   
ezüst városi, treking kerékpárokra sárvédő, 
3mm rozsdamentes acél pálcákkal, köny-
nyen felszerelhető
56356003 Aluplast 26” 45mm  fekete
56356004 Aluplast 26” 51mm  ezüst
56356005 Aluplast 26” 51mm  fekete
56356012 Aluplast 28” 45mm  ezüst
56356013 Aluplast 28” 45mm  fekete
56356014 Aluplast 28” 51mm  ezüst
56356015 Aluplast 28” 51mm  fekete
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p 700120 Szerszámos 
táska 24 db-os 
A szerszámos táska 
tartalmazza a a kerékpár 
gyorsjavításához legszük-
ségesebb eszközöket. 

p 74030001 y kulcs 
torx 25/30/40 SuperB 
prémim 
Y Torx kulcs T25/T30/T40-
es gumi fogantyúval.

p 75000004 
Imbuszkulcs T4mm 
A puha gumi markolattal 
ellátott imbuszkulcs 4mm 
rövid és hosszú véggel , 
hogy a szerelési helyzet-
hez igzodva lehessen 
használni. A kulcs végei 
gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 75000009 
Imbuszkulcs  tartó 
A 8db-os imbuszkulcs 
készlet tárolására szolgál . 
Felszerelhető a falra, vagy 
a munkaasztalra állítható.

p 74040001 Kormfej 
villaskulcs 32-36
A Premium minőségű 
szerszám Cr-Mo ötvözet-
ből 32-36mm kulcsnílással.

p 75000005 
Imbuszkulcs T5mm 
A puha gumi markolattal 
ellátott imbuszkulcs 5mm 
rövid és hosszú véggel , 
hogy a szerelési helyzet-
hez igzodva lehessen 
használni. A kulcs végei 
gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 75008001 y kulcs 
imbusz 4/5/6 
Premim Y imbuszkuls 
4/5/6mm-es gumi 
fogantyúval.

p 72000002 
gumiszerelő műanyag 
fém betéttel 3db
Gumiszerelő set (3 db) 
belül stabil fém betét , 
kívül műanyag. Speciális 
kiképzés a küllőkbe való 
beakasztás érdekében.

p 72513002 
Monoblokk szerelő 
shimano 
Shimano monoblokk 
szerelő szerszám 1/2”-os 
dugókulcshoz, vagy 
24mm-es villáskulcshoz.

p 70155001 Hajtómű 
leszedő karos 
A Premium minőségű 
hajtókar leszedő alkalmas 
a normál négyszögtenge-
lyes és a Shimano Octalink 
hajtókarok levételére. 
A szerszám csúszásmentes 
markolattal rendelkezik.

p 72101001 Küllőkulcs
Fém küllőkulcs 3,3mm-
es küllőkhöz műanyag 
bevonattal.

p 72600001 
Konuszkulcs 13-as 
Kónuszkulcs 13mm-es 
csúszásmentes marko-
lattal.

p 70170001 
Középcsésze kulcs 
A középrész kontranya 
leszerelésére alkalmas 
Premium szerszám.

p 75000001 
Imbuszkulcs T2mm 
A puha gumi markolattal el-
látott imbuszkulcs 2mm rö-
vid és hosszú véggel , hogy a 
szerelési helyzethez igzodva 
lehessen használni. A kulcs 
végei gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 75000006 
Imbuszkulcs T6mm 
A puha gumi markolattal 
ellátott imbuszkulcs 6mm 
rövid és hosszú véggel , 
hogy a szerelési helyzet-
hez igzodva lehessen 
használni. A kulcs végei 
gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 75100001 
Bowden vágó fogó
A Premiumk minőségű 
bowdenvágó minden 
átmérőjű bowdenház és 
bowdenszáll vágására 
szolgál. A markolat 2 
komponensű gumi.

p 72510001 
Racsni leszedő shimano 
Shimano HG és a vele 
kompatibilis racsnik levé-
telére alkalmas szerszám.

p 72600002 
Konuszkulcs 14-es 
Kónuszkulcs 14mm-es 
csúszásmentes marko-
lattal.

p 72512002 Kazetta 
leszedő shimano/sram 
Shimano HG kazetták 
levételére alkalmas Premi-
um szerszám. A pozicio-
náló tüske a jobb rögzítést 
segíti elő. A szerszám 
csúszásmentes marloattal 
rendelkezik.

p 72600004 
konuszkulcs 16-os 
Kónuszkulcs 16mm-es 
csúszásmentes marko-
lattal.

p 70175501 Shimano 
hollowtech kulcs  
A Premium szerszám a 
Shimano Hollowtech II, 
Truvativ, FSA, Campagnolo 
monoblokk ki/beszerélésénél 
nyújt segítséget. A kulcs részét 
képező mini szerszámmal a 
monoblokk záró kupakjának 
levétele válikegyszerűbbé. 
A szerszám csúszásmentes 
markolattal rendelkezik.

p 75000002 
Imbuszkulcs T2,5mm 
A puha gumi markolattal el-
látott imbuszkulcs 2,5mm rö-
vid és hosszú véggel , hogy a 
szerelési helyzethez igzodva 
lehessen használni. A kulcs 
végei gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 75000007 
Imbuszkulcs T8mm 
A puha gumi markolattal 
ellátott imbuszkulcs 8mm 
rövid és hosszú véggel , 
hogy a szerelési helyzethez 
igzodva lehessen hasz-
nálni. A kulcs végei gömb 
kiképzésűek a könnyebb 
használatért.

p 75300001 Csavarhúzó 
kereszthornyos 75mm 
Kereszthornyos csavarhúzó 
75mm hosszúságban.

p 75300002 Csavarhúzó 
kereszthornyos 100mm 
Kereszthornyos csavarhúzó 
100mm hosszúságban

p75300101 Csavarhúzó  75mm 
Csavarhúzó 75mm hosszúságban.

p 75300102 Csavarhúzó  100 mm 
Csavarhúzó 100mm hosszúságban.

p 77103001
Kerekbeállitó szerszám
A kerék központosságá-
nak gyors ellenőrzésére 
szolgáló szerszám. 16”-tól 
29”-ig alkalmazható.

p 70011100 Mágneses 
tároló tálka rozsda-
mentes
A 15cm átmérőjű rozsda-
mentes acél tálka mág-
nesessége révén nagy 
segítség lehet a fém 
alkatrészek tárolásában.

p 74020001 y kulcs 
8/9/10 SuperB prémim 
Y dugókulcs 8/9/10mm-
es gumi fogantyúval.

p 75000003 
Imbuszkulcs T3mm 
A puha gumi markolattal 
ellátott imbuszkulcs 3mm 
rövid és hosszú véggel , 
hogy a szerelési helyzet-
hez igzodva lehessen 
használni. A kulcs végei 
gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 75000008 
Imbuszkulcs T10mm 
A puha gumi markolattal el-
látott imbuszkulcs 10mm rö-
vid és hosszú véggel , hogy a 
szerelési helyzethez igzodva 
lehessen használni. A kulcs 
végei gömb kiképzésűek a 
könnyebb használatért.

p 72000001 
gumiszerelő fém erős
A Premium fém gumiszere-
lő a nyga erőkifejtést igénylő 
köpenyek levételénél nagy 
segítség. A szerszám fém 
része a könyebb szerelés 
érdekében lett meghajlítva. 
A csúszásmentes markolat 
a biztos fogást segíti.

p 72513001 Monoblokk 
szerelő karos shimano
A Premium szerszám a 
Shimano monoblokk 
szerelésénél használható. 
A pozicionáló tüske a 
jobb rögzítést szolgálja. A 
szerszám csúszásmentes 
marolattal rendelkezik.

p 74000001 Pedál kulcs 
2x15mm 340mm
A 2x15mm-es villáskulccsal rendel-
kező speciális ötvözetből készített 
340mm hosszúságú kulcsa nagy 
erőkifejtést igénylő szereléseknél 
használható.

p 74000002 Pedál & hajtókar 
kulcs
A Premium szereszám 15mm-es 
villáskulccsal a pedálhoz, vala-
mint 14/15-ös kulcs a tengely-
anyákhoz. A szerszám csúszás-
mentes markolattal rendelkezik.

p 74010001 láncszem 
kinyomó SuperB prémium          
Premium lánckinyomó minden 
10/11 sebességes lánchoz. A 
szerszám CR-V erős tüskével 
és ergonomikusan kiképzett 
markolattal rendelkezik

p 74016001 
lánc patenteszm fogó 
Fogó a láncszem nyitására és 
zárására komfor markolattal.
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Minden Outdoor sporttevékenységnél előre nem látható rizikót vállal az, aki 
nem gondoskodik a tiszta, zavartalan, biztonságos látásról. Ezt csak magas 
minőségi kategóriájú szemüveg tudja nyújtani.
Az Uvex mindennél fontosabbnak tartja a biztonságot, ezért még a belépő 
modelleket is ellátták egy UV szűrővel, amely 100%-ig meggátolja, hogy a káros 
sugarak a szembe jussanak. Ebből a fő szempontból fakad a cég mai neve is: 
UV-EX = Ultraviolat Exculded, azaz ultraibolya sugár kizárva.
Az Uvex szakemberei számtalan technológiai újítást dolgoztak ki, hogy szem-
üvegeik a védelem mellett a maximális komfort érzetét is nyújthassák.

UV védelem: a kompromisszummentes UV védelem 100%-
ban kizárja a káros sugárzást. A szűrő anyagát már a lencse 
anyagába bedolgozták, így garantált a karcmentes védelem.  

Supravision: az egyedülálló technológia a lencse külső 
részén extrém karcállóságot eredményez amellett, hogy 
tartós, törhetetlen. Természetesen a lencsék 100%-os 
UV védelme is garantált.

Egyénhez igazítható szárak: a hidegen alakítható, 
puha szárakat mindenki egyedileg állíthatja be a maga 
kényelme szerint.

Polarvision:  a beérkező fénysugarak szűrésének 
eredményeként a szem fáradékonysága csökken. 

Direkt lencse szellőzés: az Uvex megoldásának 
köszönhetően huzatmentesen lehetséges a levegőzés. 
A biztonságos látást eredményező eljárás jótékony hatása 
főképp sport felhasználáskor hasznos.

Litemirror: tükrösítés a funkció mellett a divatos megje-
lenésért. A lencsék 18 fokozatú tükrösített benonata nem 
csak trendi, de védelmet nyújt a káros infravörös fénnyel 
szemben. Ez a lencséről visszaverődik, így védve a szemet. 

Puha orrnyereg: a puha antiallergén anyagból készült 
orrnyereg és szemüvegszár különleges kényelmet 
biztosít viselőjének.

Variomatic: Fényre sötétedő lencsék. Tehát ugyanazt a lencsét 
használhatod szikrázó napsütésben, és borongós erdőben, 
szürkületben, vagy sűrű erdőben is. 2011-ben jelentősen javult a 
Variomatic lencsék reakcióideje.

Egyénhez igazítható orrnyereg: a puha, 
antiallergén orrnyereg csúszásmentes, kényelmes 
felfekvésével kellemes komfortérzetet nyújt.

Dégradé:  a lencse színezése nem egyenletes. A szín a len-
cse tetején erősebb és lefele csökken. Ennek eredményeként 
a szemüveg teljes védelmet nyújt a felülről jövő fény ellen, 
míg az alsó részen tiszta látást biztosít.

LED

LED LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED LED

p Sgl 202 vario
Csúcstechnológiát kínáló sportszemüveg, ami a divatos formájával 
megállja a helyét a hétköznapokban is.
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító variomatic lencsével készül. 
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
3 keretszínben kapható: gun black mat, silver black, silver orange
Szemüvegtok mellékelve.

p Uvex gravic
A tavalyi év legütősebb Uvex szemüvege. 
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító tükrösített lencsével készül. 
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
6 keretszínben kapható: black mat, white blue, white black mat, white 
red, silver dark grey mat, dark grey mat silver
Minden szemüveg +1 lencsével vásárolható egy igényes, praktikus tokban.

p Sgl 101
Klasszikus bringásszemüveg forma, két lencsével (egy sötét, egy világos)
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító Litemirror lencsével készül. 
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
3 keretszínben kapható: black mat, yellow, blue
Szemüvegtok mellékelve.

p Uvex Flash 
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító tükrösített lencsével készül.
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
A szemüveg fekete színű kerettel 4 féle lencsével kapható (füst, tükrösí-
tett narancs, víztiszta, sárga)

p Sgl 203
Látványos sportszemüveg, az egyik legkönnyebb a kínálatban.
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító Litemirror lencsével készül. 
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
6 keretszínben kapható: black mat red, black, white, yellow, black mat 
green, black yellow
Szemüvegtok mellékelve.

p Uvex Blaze 
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító tükrösített lencsével készül. 
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
6 keretszínben kapható: silver mat, white brown, black mat, black lilac, 
white blue, white black
Minden szemüveg +1 lencsével vásárolható egy igényes, praktikus tokban.

p Sgl 501
Sportos forma gyermekeknek, vagy kisebb fejkerületű felnőtteknek.
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító Litemirror lencsével készül. 
A puha orrnyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt.
3 keretszínben kapható:black mat, yellow, blue

p Uvex Sporty
A gyermek/junior szemüveg a teljes UV védelmet biztosító, tükrösített 
lencsével készül. 
Kétszínű kerettel (5 variáció), tükrösített ezüst lencsével kapható.

54 55www.neuzer.hu www.neuzer.hu

R R

s z e m ü v e g e k s z e m ü v e g e k



MITől MáS Az UVEX, MInT A TöBBI KERéKPáROS SISAK? Technológiai újítások:
X-FIT belső: kivehető, mosható sisak belsőrész, amely 
antiallergén, antibakteriális és nedvességáteresztő.

Roll-Over-Bar: a legmagasabb biztonságot nyújtja azáltal, 
hogy az esetlegesen előforduló eséseknél a nyomást egyenletesen 
elosztja. Maximális csillapítást biztosít, mint az autóiparban haszná-
latos ütközési zóna. Ultrakönnyű, formatartó, tökéletesen szellőző.

FAS system: fokozatmentesen, könnyen beállítható rögzítő 
pántok

Levehető crossbelnde (shield): a sisakhoz tartozó 
levehető shield könnyen, egy kézzel kezelhető.

Dupla inmould: kiemelkedően biztonságos és stabil 
sisak konstrukciót eredményez alacsony súllyal, amely a 
sisak belső részeit fokozottan védi. Az optimális be- és 
kilevegőzés garantált.

Immould technológia: biztonságos és stabil sisak 
konstrukciót eredményez alacsony súllyal. Az optimális 
be- és kilevegőzés garantált.

Bogárháló: egy speciális háló a sisak első részénél lévő 
szellőzőnyílá-soknál megakadályozza, hogy bogarak 
vagy kisebb tárgyak a sisak alá jussanak, ugyanakkor a 
védelemnem gátolja a megfelelő szellőzést.

Sisak világítás: 3 fokozatban állítható sisak világítás, 
amelynek segítségével könnyen láthatóvá válhatunk közle-
kedéskor. A világítás pehelykönnyű és könnyen felszerelhető.  
A LED technológiának köszönhetően hosszú élettartamú.

Szellőző nyílások: az EPS testbe integrált szellőzőcsa-
tornáknak köszönhetően biztosított a frisslevegő bevezetés, 
valamint a meleg levegő elvezetése amikor kerékpározás 
közben megemelkedik a testünk hőmérséklete.

Monocromatic system: kényelmes rögzítési 
rendszer, több fokozatban, egy kézzel állítható. 
Eséskor a kinyílás ellen biztosított. Párnázatának 
köszönhetően kényelmes viselet.

IAS 3D system: a rendszernek köszönhetően milliméter pontos-
ságban lehet beállítani a fej hosszúsági, szélességi, magassági mére-
tét, aminek köszönhetően viseléskor tökéletes komfortérzetet nyújt. 
A sisak pontosan felfekszik, mégis kellemesen párnázott,szellős.

IAS állítási rendszer:az UVEX IAS rendszerének köszönhetően a sisak 
megfelelően fokozatmentesen állítható a fejkörméretre, ennek eredménye-
ként szilárdan, stabilan ül a fejen. Az állító rendszer egy kézzel is könnyen 
kezelhető annak ellenére, hogy tökéletesen párnázott és megfelelően szellőzik.
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LEDLED LED

LED LED

LED LEDLED LED
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p UVEX FP 3
Az érdekes, keskeny formájú sisak az Uvex Hightech terméke, még 
jobb aerodinamikai paraméterekkel és szellőzéssel.
A dupla-inmould rendszerű sisak extra könnyű, ideális szellőzésű és 
az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen 
illeszkedik a fejre.
Az új technológiai megoldásnak köszönhetően nagyon jó a formatar-
tása, ideális a nyomáseloszlás a teljes felületen (Roll-Over Bar).
X-Fit mosható, kivehető belső. 
FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer.
2 méretben (53 - 56 cm, 57 - 61 cm) kapható.
Tömeg: 290 g.
Német termék, német minőség.
A sisak a sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB és országúti felhasználásra.
3 színben kapható (2 csapatszín): Francaise des Jeux, Columbia, silver/
white/black, lime-white-black

p UVEX I-vo
A felső kategória szolgáltatásai elérhető áron!
Az inmould rendszerű sisak  könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS rögzí-
tő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
FAS rögzítőszíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer.
2 méretben (52-57 cm,56-60 cm,) kapható.
Tömeg: 225 g. Német termék, német minőség.
A sisak mindenkinek ajánlott aki a hegyekben, országúton kerék-
pározik vagy túrázik.
Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shild (Crossblende)
A sisak bogárhálót tartalmaz.
4 színben kapható: white, dark silver, red dégradé, blue dégradé

p UVEX Boss Race
Az amatőr versenysport modell, szaklapok és szakmai fórumok többszö-
rös díjnyertese.
A dupla-inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű, és az új IAS-3D 
rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
FAS rögzítőszíj rendszer.  Monocromatic rögzítő rendszer.
2 méretben (52 - 56 cm, 55 - 60 cm) kapható.
Tömeg: 255 g.
A sisak bogárhálót tartalmaz.
Német termék, német minőség.
Sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB felhasználásra.
2 színben kapható: carbon look white, red - black, blue - white

p UVEX FP 1
A dupla-inmould rendszerű sisak extra könnyű, ideális szellőzésű és 
az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen 
illeszkedik a fejre.
Az új technológiai megoldásnak köszönhetően tökéletesen illesz-
kedik a fejre, nagyon jó formatartó, ideális a nyomáseloszlás a teljes 
felületen (Roll-Over Bar).
X-Fit mosható, kivehető belső.
FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer.
2 méretben (50-55 cm, 55-59 cm) kapható.
Tömeg: 205 g.
Német termék, német minőség.
A sisak a sportos kerékpárosoknak ajánlott országúti felhasználásra.
6 színben kapható: blue/white, carbon look white, red/black , yellow/
black, light blue-pearl, columbia

p UVEX Airwing
Egy vidám, színes, fiatalos modell.
Az inmould rendszerű sisak  könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS rögzítő/
állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
FAS rögzítőszíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer.
1 méretben (52-57 cm) kapható.
Tömeg: 220 g. Német termék, német minőség.
Csak a kisebb héjmérettel érhető el, fiataloknak és hölgyeknek ajánljuk.
Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shild (Crossblende). 
A sisak bogárhálót tartalmaz.
4 színben kapható: white/pink, white/turquoise, white/green, secco/
orange

p UVEX Ultrasonic
Kompakt méret, pehelysúly és kiemelkedő biztonság. 
A dupla-inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű, és az új IAS-
2K rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
FAS rögzítőszíj rendszer, Könnyű, antiallergén Slimline sisakbélés.
Monocromatic rögzítő rendszer.
3 méretben (52 - 56 cm, 55 - 58 cm, 58-61 cm) kapható.
Tömeg: 235 g.
A sisak bogárhálót tartalmaz.
Német termék, német minőség.
Sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB felhasználásra.
1 színben kapható: black-green

p UVEX FP1 CC
A dupla -inmould rendszerű sisak extra könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS- 
3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
Az új technológiai rendszer következményeként nagyon jó formatartó 
tulajdonsággal bír, ideális a nyomáseloszlás a teljes felületen (Roll-Over Bar).
X-Fit mosható, kivehető belső. FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer. 
2 méretben (50 - 55 cm, 55 - 59 cm) kapható. Tömeg: 220 g.
Német termék, német minőség.
A sisak a sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB felhasználásra.
Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shild (Crossblende)
2 színben kapható: dark silver/red/black, silver/white/black

p UVEX Xenova
A sportos sisak minden komforttal, mindenkinek!
Az inmould rendszerű sisak  könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS- 3D rögzí-
tő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer.
1 méretben (52-57 cm,55-60 cm,) kapható.
Tömeg: 285 g.
Német termék, német minőség.
A sisak mindenkinek ajánlott aki a hegyekben, országúton kerékpározik vagy 
túrázik.
Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shild (Crossblende)
A sisak bogárhálót tartalmaz.
7 színben kapható: carbon look white, black/blue, black/red, white-dark silver, 
silver-black-pearl, silver/red/pearl. silver dégrade
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p 55140100  7 lUX 
Kétfunkciós vízálló 
elemes első lámpa, 
fókuszált fény az optikai 
lencsének köszönhető
Rögzítés: gyorszáras bilinccsel
Fényforrás :1db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem

p 55143  Bl-107H-01
Kétfunkciós elemes első 
lámpa, Üzemidő teljes 
fényerőnél 2-2,5 óra, takarék 
üzemmódban 3,5-4 óra.
Rögzítés: gyorszáras bilinccsel 
Fényforrás : 2,4W  halogén izzó
Áramforrás: 4db AA elem

p 551422  Bl-183-WW                               
Kétfunkciós vízálló 
elemes első lámpa
Rögzítés: állítható 
bilinccsel
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem

p 55104100 CITy lIgHT 
7 llux
Nagy fényerő 7 LUX, kis 
kompakt lámpatest, 50 
órás üzemidő
Rögzítés:gyorszáras  
Fényforrás :1db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem

p 55256  Rl-313R 
3 funkciós hátsó 
villogó
Rögzítés: bilinccsel nye-
regcsőre, hátsó villára
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. N elem

p 55280000 lS-042-01
Világítás garnitúra 0,5W
A garnitúra az BL-184  
első és RL-318 hátsó 
lámpa kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kor-
mányra, nyeregcsőre
Fényforrás : LED
Áramforrás: 2db AA, 2db AAA

p 552881 lS-093 lED
Világítás garnitúra – lED-es
A garnitúra az BL-183W első 
és RL-4033R hátsó lámpa 
kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kor-
mányra, nyeregcsőre
Fényforrás :  LED
Áramforrás 4 db. AAA elem

p 55281 lS-021-03
Világítás garnitúra
A garnitúra a BL-108 első 
és RL-403R hátsó lámpa 
kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kor-
mányra, nyeregcsőre
Fényforrás : első izzó, hátsó LED
Áramforrás: 2db AA, 2db AAA

p 55346400
Világítás garnitúra
A garnitúra a RL-302WW 
első és RL-302R hátsó lámpa 
kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kormány-
ra, nyeregcsőre, hátsó villára
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 2 db. CR-2032

p 55286 lS-037
Világítás garnitúra
A garnitúra az BL-110 első 
és RL-403R hátsó lámpa 
kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kormány-
ra, nyeregcsőre
Fényforrás : kripton izzó, LED
Áramforrás: 2 db AAA, 3 db 
AA elem

p 552786 BH-650
Bilincs csomagtartóra
Segítségével a villogók a 
csomagtartóra helyezhe-
tők a nyeregcső  helyett

p 55284 lS-026-02
Világítás garnitúra
A garnitúra az RL-403W első 
és RL-403R hátsó lámpa 
kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kormány-
ra, nyeregcsőre
Fényforrás : LED
Áramforrás 4 db. AAA elem

p 55036110 7 lux
Világítás garnitúra
Rögzítés: bilinccsel kormány-
ra, nyeregcsőre, hátsó villára
Fényforrás :  LED
Áramforrás : 4 db AA elem

p5528801 lS-037-01
Világítás garnitúra
A garnitúra az BL-111K 
első és RL-4033R hátsó 
lámpa kombinációja
Rögzítés: bilinccsel kor-
mányra, nyeregcsőre
Fényforrás. 2 db AA, 2 db 
AAA elem
Áramforrás:  2 db. AA elem

p 55279000
lámpatartó bilincs 
gyorszáras
Univerzális 
lámpatartó bilincs

p 552601 Rl-403R
3 funkciós hátsó 
villogó
Rögzítés: bilinccsel 
nyeregcsőre
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. 
AA elem

t 55273 Rl-313W
3 funkciós első villogó
Rögzítés: bilinccsel kormányra
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2db N elem

t 552761 Rl-401
3 funkciós, extra első villogó
Rögzítés: bilinccsel kormányra
Fényforrás : 5 db. LED
Áramforrás: 2db AAA elem

t 55136200 Rl-302WW
2 funkciós első villogó
Rögzítés: bilinccsel 
kormányra
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 1 db. CR-2032

p 55260100
3 funkciós hátsó 
villogó 0,5W
Rögzítés: bilinccsel 
nyeregcsőre
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. 
AA elem

p 55263 Rl-307R
3 funkciós hátsó 
villogó
Rögzítés: bilinccsel 
nyeregcsőre
Fényforrás : 7 db. LED
Áramforrás: 2 db. AAA 
elem

p 55206000 Rl-321R
2 funkciós hátsó villo-
gó 0,5W és 1W-os LED 
Rögzítés: bilinccsel 
nyeregcsőre
Fényforrás : 2 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA 
elem

p 55236200 Rl-302
2 funkciós hátsó 
villogó
Rögzítés: bilinccsel nye-
regcsőre, hátsó villára
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 1 db. CR-2032

p 5514221 Bl-183-5WW 
Kétfunkciós vízálló 
elemes első lámpa
Rögzítés: gyorszáras 
bilinccsel
Fényforrás : 5 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem

ElSő láMPáK qu

HáTSó VIllOgóK qu

ElSő VIllOgóK qu

VIlágíTáS gARnITúRA qu

VIlágíTáS RögzíTéS qu

R

p UVEX Kid 2
Nagyon könnyű gyermek sisak 1-től 3 éves 
korig. 4 féle grafikával és színben vásárolható.
Az inmould rendszerű sisak  könnyű és az új 
IAS- 3D rögzítő/állító rendszernek köszönhető-
en tökéletesen a fej méretére állítható.
8 szellőzőnyílás. FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer.
1 méretben (46-52 cm) kapható.
Tömeg: 185 g.
Megbízható német minőség alacsony áron.
A sisak bogárhálót tartalmaz.
4 színben vásárolható: dinók, virágok, medvék, 
bogarak

p UVEX XP13
Az XP jó példa rá, hogy a 
biztonság is lehet stílusos.
Jó választás azoknak, akik 
szeretik követni a trendet. Mindegy, hogy 
BMX-el, deszkával vagy görkorival gurulsz.
2 méretben (50-56 cm, 56-61 cm) 
vásároható.
Tömeg: 415 g.
6 színben kapható: white matt star gold, black 
matt star green, olive matt star, silver, silver 
matt, black.

p UVEX XP17 City
Vagány városi sisak, ami egy 
dirtbukó alapjaira épül.
Jó választás azoknak, akik szeretik követni a 
trendet. 
Azoknak is ajánlott, akik szeretnének egy 
dirtbukót állítható fejpánttal.
2 méretben (54-58 cm, 58-62 cm) 
vásároható.
Tömeg: 410 g. 
2 színben kapható: skyline black, creme/
aubergine mat

t UVEX Magnum
Viselőjének maximális komfortot nyújt.
Az inmould rendszerű sisak  könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS- 3D 
rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre.
FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer.
2 méretben (52-57 cm, 57-62 cm) kapható.
Tömeg: 290 g. Német termék, német minőség.
Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shild (Crossblende)
A sisak bogárhálót tartalmaz.
Jól használható minden területen, városban, túrázáshoz és hegyi 
kerékpározásnál.
Formájából adódóan ideális hölgyeknek.
4 színben kapható: black/white, white/pink, white/chocolate, 
silver-black-red, silver

t UVEX Onyx
Az Onyx egyike az Uvex legjobban fogyó modelljeinek. Formája 
kis fejre ideális.
Az inmould rendszerű sisak  könnyű és az új IAS- 3D rögzítő/állító 
rendszernek köszönhetően tökéletesen a fej méretére állítható.
17 szellőzőnyílás.
FAS rögzítőszíj rendszer.
Monocromatic rögzítő rendszer.
1 méretben (52-57 cm) kapható.
Tömeg: 245 g. Megbízható német minőség alacsony áron.
Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shild (Crossblende)
A sisak bogárhálót tartalmaz.
Hegyekben, túrázáshoz, városban és görkorcsolyázáshoz egyaránt 
használható ez az alacsony súlyú, maximális komfortot nyújtó sisak.
Főleg hölgyeknek és junioroknak ajánlják.
8 színben vásárolható: black/red,white/blue, white/lime, white/
siena, black/khaki, carbon look white, lady line red, lady line 
turquoise
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KERéKPáRKOMPUTEREK qu
t 53000002 ROX 9.1

Kerékpárkomputer amely megnövelt memóriával és plusz funkciókkal hívja fel magára a figyelmet
LCD háttérvilágítás
Funkciók: sebesség, pedálfordulatszám, szívfrekvencia, tengerszint feletti magasság (IAC)
lejtés és emelkedés mérése, hőmérséklet, PC interfész, megtett út memória 7db, teljesítmény 
mérés (pillanatnyi, átlag, maximális)
Új Funkciók: expansion (egy hajtókar körülforduláshoz tartozó megtett út)
egységes opcióként megvásárolható (Data Center programmal együtt)
Funkciók a 8.1 felül
a dokkoló egység a Data Center programmal együtt széria tartozék,
Ghost (szellem) funkció, virtuális edzőpartner funkció,
megnövelt akár 90 órányi adat rögzítése, iránypont megjelölés,
állítható mintavételi idő intervallum a mentés optimalizálásához

u 53010001 BC1609 
Nagy tudású kerékpárkomputer, opcionálisan vezeték nélküli pedálcsapásszám mérővel. Kábeles, 
vagy DTS vezetéknélküli jelátvitellel.
Funkciók: pillanatnyi, átlag és legnagyobb sebesség, napi táv, programozható résztáv és össztáv 
számláló, pedálfordulat mérés (opcionális kiegészítővel), óra, stopper, menetidő és visszaszámláló, 
összes menetidő, LCD háttérvilágítás, két kerékpáron használható, 7 nyelvű menü
53000051 1609 STS Vezeték nélküli
53000050 1609 STS Vezeték nélküli + pedálfordulat mérővel

t 53000012 ROX 8.1
Kerékpárkomputer amelynél új értékes funkciókkal bővült az attraktív ROX széria 
LCD háttérvilágítás
Funkciók: sebesség, pedálfordulatszám, szívfrekvencia, tengerszint feletti magasság (IAC)
lejtés és emelkedés mérése, hőmérséklet, PC interfész,
megtett út memória 7db, teljesítmény mérés (pillanatnyi, átlag, maximális)
Új Funkciók: expansion (egy hajtókar körülforduláshoz tartozó megtett út)
egységes opcióként megvásárolható (Data Center programmal együtt)

u 53010011 BC1009 
Középkategóriás kerékpárkomputer, nagy kijelzővel és minden lényeges funkcióval.
Funkciók:pillanatnyi, átlag és legnagyobb sebesség
napi táv és össztáv számláló
óra,  menetidő 
2 lépésfrekvencia, PC interfész,
összes beállítási érték elmentése,
53000061 BC1009 STS Vezeték nélküli (STS) kivitelben.

t 53000021 BC2209 MHR
A topmodell, kerékpár, pulzus és magasságfunkciókkal, DTS vezeték nélküli jelátvitellel.
LCD háttérvilágítás
Funkciók: 12 különböző kerékpáros funkció (pedálfordulat mérés)
3 pulzusmérő funkció,
7 időmérő funkció,
6 magasságmérő funkció, 
3 különböző beállítási lehetőséggel légnyomás, aktuális vagy kiinduló magasság alapján,
hőmérséklet kijelző, kalóriaszámláló

u 53010021 BC509
Kompakt méretű kerékpárkomputer nagy kijelzővel és a legszükségesebb funkciókkal.
Funkciók: 
pillanatnyi sebesség
napi táv és össztáv számláló
óra,  menetidő 
Scan funkció

u 53011011 Baseline  700
Funkciók:
pillanatnyi sebesség
napi táv és össztáv számláló
óra,  menetidő 
átlagsebesség kijelzés,
aktuális/ átlagsebesség összehasonlítás
köridő

u 53011001 Baseline  1200
Kerékpárkomputer négy gombos működtetés
Funkciók:
pillanatnyi sebesség
napi táv és össztáv számláló
óra,  menetidő, rádiós 
átlagsebesség kijelzés,
aktuális/ átlagsebesség összehasonlítás
stopper, két kerékméret beprogramozható,

u 53011021 Baseline  400
Kerékpárkomputer egy gombos működtetés
Funkciók:
pillanatnyi sebesség
napi táv és össztáv számláló
óra,  menetidő 

t 53000032 BC 2209 MHR TARgA
A topmodell, kerékpár, pulzus és magasságfunkciókkal, DTS vezeték nélküli jelátvitellel.
vízálló pulzusmérés, 
magasságmérés, 
MTB-k  igényeihez van kialakítva

t 53000041 BC1909 HR
Kerékpárkomputer és pulzusmérő egyben. Kiváló ár/érték arány. DTS vezeték nélküli jelátvitellel.
LCD háttérvilágítás
Funkciók: pillanatnyi, átlag és legnagyobb sebesség
napi táv, programozható résztáv és össztáv számláló
pillanatnyi, átlag és legnagyobb pulzus
óra, stopper, menetidő és visszaszámláló, összes menetidő
Data Center 2.0 kompatibilis, dokkoló egység PC kapcsolathoz
két kerékpáron használható
7 nyelvű menü
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PUlzUSMéRőK qu
t PC25,1

4 pulzusfunkció
6 időfunkció (óra és ébresztő is)
edzés 1 állítható pulzuszónával
kalóriaszámláló
memóriahely 1 teljes adatnak
LCD háttérvilágítás
vízálló
stopperóra
5 nyelvű menü
53020000 szürke
53020002 sárga

t Onyx Classic és Balance
digitálisan kódolt jelátvitel
nagy méretű, könnyen leolvas-
ható kijelző
4 pulzusfunkció
óra, stopper, edzésidő mérés
1 manuálisan beállítható célzóna
kalóriaszámláló
LCD háttérvilágítás
A Balance női kivitel, vékonyabb, 
rövidebb karszíjjal, nőies színben
53020020 Onyx Classic
53020021 Onyx Balance

t PC15.11
6 pulzusfunkció
7 időfunkció (óra és ébresztő is)
max pulzus alapján automatiku-
san beállított célzónák
hangjelzés mindhárom zóna 
elhagyásakor
köredzés (50 köradatot tárol)
Training Manager
5 nyelvű menü, LCD háttérvilágítás
53020010  szürke
53020011  zöld
53020012  sárga
53020013  kék

t PC9
5 pulzusfunkció
5 időfunkció
max pulzus alapján automatiku-
san beállított célzóna
hangjelzés mindhárom zóna 
elhagyásakor
5 nyelvű menü
53020030  Női szürke
53020031 Női málna
53020035 FFI szürke
53020036 FFI piros

t 531157
Pulzusmérő jeladó mellszíjjal 
digitálisan kódolt  

t 531156 
Pulzusmérő jeladó mellszíjjal

t PC3.11
nagyméretű, könnyen leolvasha-
tó kijelző
pillanatnyi pulzus
óra, stopper
könnyen kezelhető
53020040  fekete
53020041  pink
53020042  zöld
53020043  narancs
53020044  Kék

p Pava
Koncentrált, egyenletes fényerő, stílu-
sos borítás. Oldalirányban is állítható 
tartó, véletlen kikapcsolódás elleni 
védelem
Ház: gumihatású burkolat, vízálló
Fényforrás: 1 db nagy teljesítményű LED
Fényerő: két fokozatban állítható 
fényerő
Hatótáv: 25 LUX, 40 m-es látótávolság 
Funkciók: teljes / normál
Elem/akku: 4 X AA.Elem élettartam: 40h
Felerősítés: kormányra bilinccsel
551034209

p Kalmit
Nagy teljesítményű első lámpa 
fejlett LED technológiával és hosszú 
elem élettartammal.
Ház: alumínium
Fényforrás: 1 db LED
Fényerő: 15 LUX. Hatótáv: 30 m.
Funkciók: teljes / normál mód
Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 12 h normál 
módban 
Felerősítés: kormányra bilinccsel, 
vagy sisakra
551034203

p Eloy
Első lámpa megújult formavilággal
Ház: műanyag
Fényforrás: 4 db LED
Fényerő: két fokozatú 
Láthatóság (passzív): 300 m
Funkciók: villogó vagy állandó fény
Elem/akku: 3 X AA
Elem élettartam: 100 h
Felerősítés: kormányra bilinccsel
55101203 fekete
55101204 fehér

p Illux
Első lámpa, amit elsősorban 
kivilágított utakon helyzetjelzésre 
ajánljuk. Messziről látható, hosszú 
elem élettartalommal
Ház: műanyag. Fényforrás: 3 db LED
Láthatóság (passzív): 200 m
Funkciók: villogó, folyamatos mód
Elem/akku: 3 X AAA
Elem élettartam: 40 h
Felerősítés: kormányra bilinccsel
55101306

p lightster
Első lámpa, nagy teljesítményű, 
vakításmentes optika
Ház: műanyag
Fényforrás: 1 db nagy teljesítményű 
LED
Fényerő: 20 LUX
Láthatóság (passzív): 30 m
Funkciók: villogó, folyamatos mód
Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 20 h
Felerősítés: kormányra bilinccsel, túl 
méretes kormányra is
55101101

p Quadro
Első lámpa, amit elsősorban kivilágí-
tott utakon helyzetjelzésre ajánljuk. 
Messziről látható, hosszú elem 
élettartamamal.
Ház: műanyag
Fényforrás: 4 db LED
Láthatóság (passzív): 300 m
Funkciók: villogó, folyamatos, 
futófény mód
Elem/akku: 3 X AA
Elem élettartam: 40 h
Felerősítés: kormányra bilinccsel
551034206

p Smilux
Nagy teljesítményű első lámpa,
Ház: gumihatású burkolat, vízálló
Izzó: 1 db LED
Fényerő: két fokozatban állítható 
fényerő. Hatótáv: 15 LUX.
Funkciók: teljes / normál 
Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 25h
Felerősítés: kormányra bilinccsel, 
univerzális racsnis rögzítő rendszer 
551034210

p Headled
LED-es  fejlámpa elsősorban 
túrázásra, táborozáshoz. 
Ház: műanyag
Fényforrás: 5 db LED
Láthatóság (passzív): 15 m
Funkciók: villogó, energiatakaré-
kos, normál mód
Elem/akku: 3 X AAA
Elem élettartam: 60 h
Felerősítés: fejre, sisakra
55101020

p Hiro
Első lámpa, túrázásra, vagy városi használatra. 
Ház: gumírozott felület
Fényforrás: 1 db LED. Láthatóság: 300m 
Funkciók: normál mód. Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 60 h.
Felerősítés: kormányra bilinccsel
55201000

p Tail Blazer
A Sigma legújabb hátsó lámpája, kiváló láthatóságot 
biztosít. Ház: műanyag. Fényforrás:1db 0,5W-os+ 2 db 
normál LED. Láthatóság: 200 m. Funkciók: villogó vagy 
állandó fény. Elem/akku: 2 X AAA. Elem élettartam: 100h.
Felerősítés: bilincsel nyeregcsőre,  ruházatra, táskára is 
rögzíthető.
55201004

p Cuberider II
Hátsó lámpa 220°-ban látható, már 100 m 
távolságról. Ház: műanyag
Fényforrás: 5 db LED. Láthatóság (passzív): 100 m
Funkciók: normál mód
Elem/akku: 2 X AAA. Elem élettartam: 60 h
Felerősítés: nyeregvázcsőre gumipánttal
551034218  fekete

t Micro
Parányi, mégis nagy fényerejű LED-es villogó, amit érdemes mindig 
magaddal vinni. Hátha mégsem érsz haza világosban.
Ház: műanyag. Fényforrás: 1 db LED.. Láthatóság (passzív): 50 m.
Funkciók: villogó, folyamatos mód. Elem/akku: 2 X CR2032.
Felerősítés: kormányra, nyeregszárra, karra, sisakra tépőzáras szíjjal
551034217 fehér-fehér Led
55101210 fehér-fehér Led
55101211 fekete-fehér Led
55201211 fekete-piros Led   

ElSő láMPáK qu

HáTSó láMPáK qu

55101212 zöld-fehér Led
55201212 zöld-piros Led
55101213 kék-fehér Led
55201213 kék-piros Led
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A katalógusban szereplő termékeket és partner szaküzleteink elérhetőségét 
megtalálja honlapunkon. A katalógusban szereplő képek illusztrációk, a termékek 
a valóságban másképp is mutathatnak. A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

A termékeket szakkereskedők részére a Velostar Kft. forgalmazza.

www.velostar.hu

1211 Budapest, Acélcső utca 1-17. (Nagykereskedelmi raktár - csak viszonteladóknak!)
Telefon: +36-1/420-3760 /// Fax: +36-1/278-0847 /// E-mail: info@velostar.hu


