
2013



This year we celebrate our 25th anniversary. A quarter of a century 

is a long time, but we will never forget where we came from. The 

company started from a tiny garage, now we work on a more than 

10.000 m2 area. We started as a hungarian company, and we still 

produce with 100% hungarian manpower in the hearth of Europe. 

So we blow out our birthday candles hoping that the next 25 years 

will be as succesfull as the past 25. 

We thank our partners the cooperation and support!

25 évesek lettünk. Negyed század sok idô, de nem felejtjük el hon-

nan jöttünk. Egy kis garázsból indult a vállalkozás, ma több, mint 

10.000 négyzetméteren dolgozunk. Magyar cégként kezdtük, és 

100%-ban magyar cég vagyunk ma is, itthon gyártunk, magyar 

munkaerôvel. 

Sok víz lefolyt a Dunán az elmúlt 25 év alatt, változtak a bringák, 

változtak a vásárlói igények, megváltozott a piac, de mindvégig 

igyekeztünk ügyfeleinket legjobb tudásunkkal kiszolgálni. 

Elfújjuk hát a gyertyákat és belevágunk a következô 25 évbe, re-

mélve, hogy még többen pattannak nyeregbe, hogy valóban min-

den út bringaút lesz. 

Köszönjük partnereinknek az együttmûködést és kívánjuk, hogy 

még sok sikeres szezont éljünk meg közösen!

25



Kerékméret – hüvelykben, 
vagy centiméterben 
/ Wheel size – in inches or centimeters

Üléspozíció / Riding position
sportos / sportive

aktív / recreational

komfortos / comfort

Vázméret – hüvelykben, 
vagy centiméterben 
/ Frame size – in inches or centimeters

egy méret / unisize

Fokozatok száma / number of gears

Monoblokk / monoblock

Fél monoblokk / Half monoblock

Pedelec – elektromos rásegítés 
/ Pedelec – human-electro hybrid

Rugóút / Suspension travel

Vázanyag / Frame material
alumínium/alloy

acél/steel

Nôi-férfi kivitel / Lady-gents version

Lakk alatti matrica / Sticker under 
clear coat

Porlakk / Powder coated

Jelmagyarázat

12"
26"

PEDELEC

80 mm

alu/alloy

acél/steel

POWDER 
COATED

15"

52 cm
54 cm
56 cm

UNI

18

26"

26"



6 > MTB
Ki a természetbe! Ha tényleg el akarsz szakadni a civilizációtól, a hegyi bringáinkkal teheted meg legkönnyebben. Per-
sze megállják helyüket a városi forgatagban is, és a hétvégi családi kirándulás is élmény a nyergükben, de igazán ott 
érzik magukat elemükben, ahol az aszfaltút véget ér.

If you really want to go to the green pick one of our mountain bikes. They also perform well on the weekend family rides 
as well as in the asphalt of the cities, but will really feel at home where the roads end.

9 > Cross
Sportos társ a hétköznapokra, vagy a haladós hétvégi tekerésekhez. Könnyû, jól kezelhetô bringák, de adj hozzájuk 
csomagtartót, sárvédôt, világítást és egy kompromisszummntes trekkingbringát kapsz!

The ultimate partner for the fast weekend rides or for city commuting. Light bikes with an exceptional handling but you 
can easily transform them to a full on trekking rig adding some mudguards and racks.

10 > Fixi
Van, amit már nem lehet tovább egyszerûsíteni. Vagy nem érdemes. Nincs váltó, nincs egy rakás lánckerék, nincs 
láncfeszítô, nincs váltókar. Egy sebesség = kevesebb karbantartás, kevesebb meghibásodási lehetôség, alacsonyabb 
kopás. 
Tökéletes partner a városba, villámgyors, könnyû és nem hagy cserben. Fix és szabadonfutós hajtással (flip-flop), fékek-
kel, így mindenki úgy használhatja, ahogy szája íze kívánja. 
Csak vigyázz, mert függôséget okozhat!

Simplicity over all! Because simple means less parts, less chance that anything can go wrong, less maintenance, less 
fuss, more time to ride, more fun, more fun, even more fun!
Perfect partner in the city: superfast, light and will never let you down. You can ride it fixed or freewheel, with or without 
brakes (up to you and the local regulations). But be aware, it may cause addiction!

12 > Országúti / Road
Hangtalan száguldás, a küllôk surrogása, ahogy vágják a levegôt, és a lánc finom nesze, ahogy a combjaid 500 Wattos 
teljesítményét átviszik a kerékre. Kétség kívül az országúti a leggyorsabb hagyományos bringa. Minden porcikája a 
sebességrôl beszél. 

Noiseless ride, the shhhss of the spokes as they cut the air, the silent buzz of the chain, as they transfer the power of 
your legs to the rear wheel. No doubt, road bikes are the fastest among all conventional bikes. If they could talk, they 
would shout one word: speed!

14 > Trekking
A sokoldalúság királya. Felmálházhatod és elmehetsz vele Norvégiába, vagy bejárhatsz vele munkába minden nap. 
Intézheted vele a bevásárlást, vagy kigurulhatsz a parkba a családdal, vagy a haverokkal. Ha esik, ha fúj, szikrázós 
napsütésben, vagy, ha leszállt a sötétség.

Mr. Versatility. You can load it and ride to Norway or Portugal, or you can commute to work every single day. Shopping, 
weekend rides with the family or friends? No problem! Mudguards protect you when it rains, dynamo lighting keeps 
you safe when it gets dark.

16 > City
A városi partner. Komfortos, és elviszi a csomagjaid. A legpraktikusabb bringa a hétköznapokban, ha rövidebb távon 
szeretnél bringát használni. Az egyszerû egy sebességes kontrás kerékpártól az alumínium vázas, teleszkópos, 24 
sebességes gépekig.

Your partner in the city. Carries your luggage. The most effective all-day bike for short distances. We offer a really 
wide range starting from the simplest single speed classical bikes to the multi–speed alloy frame front suspension 
city bikes.



22 > Folding
Ha hely szûkében vagy. Hiszen, ha épp nem használod, elfér a lakás egy kis sarkában, az autód csomagtartójában, a 
vitorlás fedélzetén, de városban használva is praktikus, hiszen bármikor felszállhatsz vele a buszra, vagy a metróra. 
Összecsukni mindössze pár másodperc, és villámgyorsan újra menetkésszé alakíthatod.

When you don’t have much space to store your bike. When not in use you can fold it, and put it to a small corner in 
your appartement, to your car’s trunk, to your yacht’s deck. You can also take the subway or the bus in the city, folding 
it takes just a few seconds.

23 > Pedelec
Mert néha kell egy kis segítség. A pedelec bringák megtöbbszörözik az erôdet, hiszen hajtáskor bekapcsolódik a vil-
lanymotor is. Nem kismotorok, nem mennek maguktól, megnövelik a kerékpározás élményét. És, hogy mik az elônyei?
Egy adott táv leküzdése kevesebb energiánkba kerül. Fôleg az erôrabló elindulások lesznek vele könnyûek. Öltönyben, 
kiskosztümben is betekerhetünk a munkahelyünkre, anélkül, hogy megizzadnánk.
Nehezebb csomagokat könnyedén szállíthatunk vele, hiszen a villanymotor alig érzi meg a nagyobb terhet. Ideális bevá-
sárlásra, de a lurkókat is fuvarozhatjuk vele a bölcsibe. 
A hôskori modellekkel ellentétben, a mai pedelecek egy töltéssel sík terpen 60-70 km-t is elmennek. A városokban a 
gyakori megállás-elindulás persze csökkenti a hatótávot.
Hálózatról bárhol feltölthetôek.

Sometimes you need a little help. Pedlecs multiply your power, because as you start riding, the electric motor also 
helps to keep the bike moving. They multiply speed, and increase the fun of riding. Advantages?
It takes less energy to ride a certain distance. Frequent sarts in the city feel super-easy. Ideal if you want to commute 
in suit or costume to your workplace.
Ideal to ride with heavy loads. The electric motor is hardly affected by the load. Even if you do the weekend shopping 
or put child seat on, you can still ride easy. 
The rideable distance with one charge is up to 60-70 kms. Hilly terrain or frequent starts can of course somewhat 
decrease the range.
You can charge them anywhere from mains power.

24 > Speciális kerékpárok / Utility bikes
Igyekszünk megfelelni a különleges igényeknek, hiszen a kerékpár rengeteg területen használható, szállításra, anyag-
mozgatásra is. Legyen szó postáról, lapkihordókról, autógyárakról, vagy csak egy anyaukáról, aki a bölcsibe szeretné 
elvinni a porontyokat, mi felelünk a kihívásra!

Special bikes for special purposes. Postal services, mail deliveries, food couriers, heavy parts transport? We are up 
to the challenge! We can build your bike whatever the purpose is.

26 > Soul
Stílus. A chopper bringáknál ez az elsôdleges. Rövid kényelmes tekerés a haverokkal? Nem probléma. Sörözés este? 
Hajrá!
A cruiser modellek már sokkal gyakorlatiasabbak. A kényelmes élménybringázás mellett elvisznek a munkahelyedre is. 

Style. That’s a chopper. Easy fun ride with friends? Having a beer at the lake shore? This is the ride you need!
Cruisers are a lot more practical tough. They can still offer the fun and style, but are also suitable for every day 
commuting.

30 > Gyermek / Kid
Mert a legkisebbek is megérdemlik a törôdést. Megbízhatót? Ami tényleg a gyermekekre van szabva? 12”-tól 24”-ig, 
egyszerût, városit, vagy sportosat? Egy sebességes kontrásat, vagy 18 fokozatút? Csak nézz szét a palettán. 

Because the kids also deserve the best. Reliable? Ergonomic for kids? 12”, 16”, 20” 24”? Sinegle speed, coaster 
brake, or geared city bike? Just pick what you need!

A fotók csak illusztrációk. A gyártó fenntartja a specifikációs és dizájn változtatások jogát.

The photos are just illustrations. The manufacturer keeps the right to change the technical specification and the design.



06

12"
26"

12"
26"

26"

26"

17”
19”
21”

17”
19”
21”

24

24

80 mm

80 mm

alu/alloy

alu/alloy

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour XCM V3 MLO 80 mm
sebességek/gears: 24
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Acera – Alivio 
váltókar/shifters: Shimano Alivio Rapidfire
hajtómû/cranks: Truvativ Isoflow

fékek/brakes: Shimano BR-M421
agyak/hubs: Quando
felnik/rims: MACH1 duplafalú/double wall
gumik/tires: Michelin Country AT
extrák/extras: -

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour XCT V4 80 mm
sebességek/gears: 24
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C050-Acera
váltókar/shifters: Shimano ST-EF51
hajtómû/cranks: Suntour XCC T202

fékek/brakes: Alhonga
agyak/hubs: Altrix
felnik/rims: Mach 1 EXE duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 2,125”
extrák/extras: -

Tempest

Storm

MTB
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12"
26"

12"
26"

26"

26"

15”
17”
19”
21”

15”
17”
19”
21”

21
63 mm

21

alu/alloy

alu/alloy

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour M3000
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C050-TX35
váltókar/shifters: Shimano ST-EF51
hajtómû/cranks: Suntour XCC-T202

fékek/brakes: Alumínium V
agyak/hubs: Alumínium
felnik/rims: Mach 1 EXE
gumik/tires: Kenda 26X1,95”
extrák/extras: -

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30-TX31
váltókar/shifters: Shimano ST-RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel

fékek/brakes: Alumínium V
agyak/hubs: Alumínium
felnik/rims: Warrior duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 26X1,95”
extrák/extras: -
*teleszkópos villával is elérhetô / also available with suspension 
forks

Mistral 50

Mistral 30

MTB
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30-TX31
váltókar/shifters: Shimano SL-RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel
fékek/brakes: alumínium V

agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Warrior duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 1,95”
extrák/extras: -
*18 sebességes kivitelben is kapható / also available with 18 
speed drivetrain

váz/frame: Hi-ten acél összteleszkópos/steel full suspension
villa/fork: acél teleszkópos/ steel suspension
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30-TX31
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel
fékek/brakes: alumínium V

agyak/hubs: acél/steel
felnik/rims: Mach1 EXE duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 1,95”
extrák/extras: -
24”-os kivitelben is kapható – also available with 24” wheels

Nelson 30

Tornado 30

12"
26"

12"
26"

26"

15”
17”
19”
21”

19"
21

21
acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

MTB
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour M3000
sebességek/gears: 24
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C050-Acera
váltókar/shifters: Shimano Acera Rapidfire
hajtómû/cranks: Suntour XCC T208

fékek/brakes: alumínium
agyak/hubs: Quando
felnik/rims: Mach1 EXE duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: -

X2

26"

17”
19”
20”

24
alu/alloy

Cross

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour M3000
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C050-TX50
váltókar/shifters: Shimano ST-EF51
hajtómû/cranks: Suntour XCC T208

fékek/brakes: alumínium
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Mach1 EXE duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: -

X1

12"
28"

12"
28"

26"

17”
19”
20”

21
50 mm alu/alloy

50 mm
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váz/frame: hi-ten acél / steel
villa/fork: merev acél / rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: Shimano -
hajtómû/cranks: Alumínium 46T 170 mm

fékek/brakes: két forgástengelyes / dual pivot
agyak/hubs: Alu pályaagy / alloy track hubs
felnik/rims: aero duplafalú / aero double wall
gumik/tires: Innova 25-622
extrák/extras: -

Fixen, vagy szabadon? 
Te döntesz!
A flip-flop agy lehetôvé teszi, hogy 
te válaszd meg, hogy szeretnéd 
használni a bringád. Fixiként - te-
hát fix, örökhajtással - vagy szaba-
donfutóval. A két funkció közti vál-
tás pofpnegyszerû, megfordítod a 
hátsó kereket és már gurulhatsz 
is tovább! A lánchosszt nem befo-
lyásolja, mivel a fix lánckerék és a 
szabadonfutós racsni fogszáma 
megegyezik.

Get fixed, or be free!
The flip-flop hubs on our fixed 
gear bikes allow you to choose 
between the fixed gear or the 
single speed freewheel cog. The 
transition is super easy and takes 
less than a minute - just flip your 
rear wheel and you are ready to 
ride! No worries about the chain 
length - as the fixed and the free-
wheel cogs are both 16 teeth.

Skid

12"
28"

26"

52 cm
54 cm
56 cm

1

Fixi
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váz/frame: hi-ten acél / steel
villa/fork: merev acél / rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: Shimano -
hajtómû/cranks: Alumínium 46T 170 mm

fékek/brakes: két forgástengelyes / dual pivot
agyak/hubs: Alu pályaagy / alloy track hubs
felnik/rims: aero duplafalú / aero double wall
gumik/tires: Innova 25-622
extrák/extras: -

váz/frame: hi-ten acél / steel
villa/fork: merev acél / rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: Shimano -
hajtómû/cranks: Alumínium 46T 170 mm

fékek/brakes: két forgástengelyes / dual pivot
agyak/hubs: Alu pályaagy / alloy track hubs
felnik/rims: duplafalú, speciális fûzés / double wall w special 
spoke pattern
gumik/tires: Innova 25-622
extrák/extras: -

Alleycat

Track

12"
28"

12"
28"

26"

26"

52 cm
54 cm
56 cm

52 cm
54 cm
56 cm

1

1

Fixi
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev cro-mo / rigid cro-mo
sebességek/gears: 16
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano A2300
váltókar/shifters: Shimano A2300 STI
hajtómû/cranks: Prowheel Chariot 320 52/42T

fékek/brakes: Tektro
agyak/hubs: Quando
felnik/rims: Mach1 CFX700
gumik/tires: Michelin Dynamic 23-622
extrák/extras: -

kategória: Road
váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev cro-mo/rigid cro-mo
sebességek/gears: 14
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano A2200-A050
váltókar/shifters: Shimano A050

hajtómû/cranks: Prowheel A1-220 52/42T
fékek/brakes: Alhonga
agyak/hubs: Joytech
felnik/rims: Altrix Spider
gumik/tires: Michelin Dynamic 23-622
extrák/extras: -

Whirlwind 1.0

Whirlwind Basic

12"
28"

12"
28"

26"

26"

50 cm
52 cm
54 cm

56 cm
58 cm
60 cm

50 cm
52 cm
54 cm

56 cm
58 cm
60 cm

16

14

alu/alloy

alu/alloy

Országúti/Road
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev cro-mo/rigid cro-mo
sebességek/gears: 16
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano A2300-Sora
váltókar/shifters: Shimano Flat bar EZ-fire
hajtómû/cranks: Prowheel Ounce 520C 50/34T

fékek/brakes: Alhonga V
agyak/hubs: Quando
felnik/rims: Mach1 CFX700
gumik/tires: Michelin Dynamic 28-622
extrák/extras: -

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev cro-mo/rigid cro-mo
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C050-Acera
váltókar/shifters: Shimano Ez-fire EF50
hajtómû/cranks: Suntour XCC T208 48/38/28T

fékek/brakes: Alhonga V
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Mach1 CFX700
gumik/tires: Michelin Dynamic 28-622
extrák/extras: -

Courier DT

Courier

12"
28"

12"
28"

26"

26"

52 cm
54 cm
56 cm
58 cm

52 cm
54 cm
56 cm
58 cm

16
alu/alloy

21
alu/alloy

Országúti/Road
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour NEX4610 MLO
sebességek/gears: 24
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Acera-Alivio
váltókar/shifters: Shimano SL-M360 Rapidfire
hajtómû/cranks: Truvativ Isoflow

fékek/brakes: Shimano BR-M421
agyak/hubs: Quando
felnik/rims: Mach1 EXE duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 622 X 37
extrák/extras: rugós nyeregcsô, állitható kormányszár / 
suspension seatpost, adjustable stem

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: Suntour NEX4100
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C051-Acera
váltókar/shifters: Shimano ST-EF65
hajtómû/cranks: Suntour XCC T208

fékek/brakes: Alhonga V
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Mach1 EXE
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: rugós nyeregcsô, állitható kormányszár 
/ suspension seatpost, adjustable stem

Ravenna Alivio

Ravenna Acera 

12"
28"

12"
28"

26"

26"

17”
19”
21”

17”
19”
21”

63 mm
24

alu/alloy

Trekking

63 mm
21

alu/alloy
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TX51-TX55
váltókar/shifters: Shimano ST-EF51
hajtómû/cranks: Suntour XCC T208

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Mach1 EXE
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: rugós nyeregcsô/suspension seatpost

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30-TX35
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel alu
fékek/brakes: alumínium V

agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Remerx Dragon duplafalú
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: -
6 sebességes kivitelben is kapható
/ also available in 6 speed version – Ravenna 6

Ravenna 50

Ravenna 30

12"
28"

12"
28"

26"

26"

17”
19”
21”

17”
19”
21”

21

21

alu/alloy

acél/steel POWDER 
COATED

Trekking
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Prowheel PRA115 38T

fékek/brakes: alumínium V – kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium – Shimano Nexus
felnik/rims: Remerx Dragon duplafalú
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: rugós nyeregcsô/suspension seatpost

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel

fékek/brakes: alumínium V-kontra/coaster
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: Remerx Dragon duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: -
*26”-os méretben is kapható / also available with 26” wheel size

Ravenna N3

Balaton

12"
28"

12"
28"

26"

17”
19”
21”

17”
19”
21”

3
acél/steel POWDER 

COATED

City

1
acél/steel POWDER 

COATED
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel
fékek/brakes: akumínium V-kontra/coaster

agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: Remerx Dragon duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: elsô kosár/front basket, bôr markolat és bôrmin-
tázatú nyereg / leather grips and leather-like saddle cover
26” kivitelben is kapható / also available with 26” wheel size

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: kontra/coaster
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: alumínium szimplafalú/alloy single wall
gumik/tires: Kenda 700 X 38C
extrák/extras: csôcsomagtartó/tubular rear carrier, elemes 
világítás/tubular rear carrier

Classic 28” Premium

Holland

12"
28"

12"
28"

17”
19”

19”
22”

1

1

acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

City
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano C050-TX51
váltókar/shifters: Shimano ST-EF51
hajtómû/cranks: Suntour XCC T208

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Mach1 EXE duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 1,75
extrák/extras: rugós nyeregcsô/suspension seatpost

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30-TX35B
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel alu

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 26 X 1,75”
extrák/extras: -

Venezia 50

Venezia 30

12"
26"

12"
26"

26"

26"

17”
19”
21”

17”
19”
21”

21
63 mm alu/alloy

City

21
acél/steel POWDER 

COATED
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 6
váltók e-h/derailleurs f-r: ShimanoTZ50GSB
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: acél /steel
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 26 X 1,75”
extrák/extras: -

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Prowheel PRA115 38T

fékek/brakes: alumínium V – kontra/coaster
agyak/hubs: acél/steel – Shimano Nexus
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 26 X 1,75”
extrák/extras: rugós nyeregcsô/suspension seatpost

Venezia 6

Venezia N3

12"
26"

12"
26"

26"

17”
19”

17”
19”

6

3

acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

City
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel

fékek/brakes: alumínium V-kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium-Shimano Nexus
felnik/rims: Remerx szimplafaú/single wall
gumik/tires: Kenda 26 x 1,75”
extrák/extras: szoknyavédő/skirt guard

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel
fékek/brakes: alumínium V-kontra/coaster

agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 26 x 1,75”
extrák/extras: integrált csomagtartó/integrated rear carrier
*a képen látható táska és nyereghuzat opcionális kiegészítő / the 
pannier bag and seat cover are available for upcharge

Lowrider

Donna

12"
26"

12"
26"

26"

20"

19"

3
acél/steel POWDER 

COATED

City

1
acél/steel POWDER 

COATED
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: -/Shimano Nexus
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: alu/alloy

agyak/hubs: acél/steel - Shimano Nexus
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 700 x 38C
extrák/extras: szoknyavédô / skirt guard

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: -/Shimano Nexus
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: alu/alloy

agyak/hubs: acél/steel - Shimano Nexus
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 700 x 38C
extrák/extras: szoknyavédô / skirt guard

Spring

Tale

12"
28"

12"
28"

17”
19”

17”
19”

3
acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

City

3
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váz/frame: Aluminium
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Prowheel alu

fékek/brakes: alumínium V – kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium – Shimano Nexus
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 20 X 1,75”
extrák/extras: -

váz/frame: Aluminium
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 7
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano A050
váltókar/shifters: Shimano RS35
hajtómû/cranks: Prowheel alu

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: alumínium 
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 20 X 1,75”
extrák/extras: -

Folding Nexus 20”

Folding Sport 20”

12"
20"

12"
20"

26"

26"

UNI

UNI

3
alu/alloy

Folding

7
alu/alloy
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váz/frame: Alumínium/alloy
villa/fork: Top Gun teleszkópos/suspension
sebességek/gears: 3
rásegítés/assistance: 3 fokozatú / 3 preset levels
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus

hajtómû/cranks: alu/alloy
fékek/brakes: alu V-fék/alloy V-brakes
meghajtás/drive: elsô agymotor 250W
felnik/rims: duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda
extrák/extras: -

váz/frame: Alumínium/alloy
villa/fork: Top Gun teleszkópos/suspension
sebességek/gears: 6
rásegítés/assistance: 1 fokozatú / 1 preset level
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35

hajtómû/cranks: alu/alloy
fékek/brakes: alu V-fék/alloy V-brakes
meghajtás/drive: elsô agymotor 250W
felnik/rims: duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda
extrák/extras: -

E-City 28”

Tale

12"
28"

12"
26"

26"

26"

19"

19"

3

6

alu/alloyPEDELEC

alu/alloyPEDELEC

Pedelec

E-City 26”
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váz/frame: acél/steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: acél/steel
fékek/brakes: dobfék az elsô kerekeken / drum brake on the 
front wheels

agyak/hubs: alumínium - Shimano Nexus
felnik/rims: Altrix duplafalú/double wall
gumik/tires: Kenda elôl/front: 24 X 1,95”, hátul/rear: 26 X 
1,95”
extrák/extras: plató, ülés 2 gyermek részére, PVC tetô / cargo 
area, seat for 2 children, PVC tent

váz/frame: Alumínium/alloy
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Alumínium/alloy

fékek/brakes: V-fék/V-brakes
agyak/hubs: alu/alloy Shimano Nexus
felnik/rims: duplafaú/double wall
gumik/tires: Continental elôl/front: 20”, hátul/rear: 26”
extrák/extras: 

Trike

Teherhordó

12"
24"

12"
20"

12"
26"

12"
26"

UNI

UNI

3
acél/steel POWDER 

COATED

Speciális kerékpárok/Utilitiy bikes

3
alu/alloy POWDER 

COATED
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váz/frame: Alumínium/alloy
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Alumínium/alloy

agyak/hubs: alu/alloy - Shimano Nexus
fékek/brakes: V-fék - kontra/V - coaster brake
felnik/rims: duplafalú/double wall
gumik/tires: Continental
extrák/extras: -

váz/frame: Alumínium/alloy
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus
hajtómû/cranks: Alumínium/alloy

agyak/hubs: alu/alloy - Shimano Nexus
fékek/brakes: V-fék - kontra/V - coaster brake
felnik/rims: duplafaú/double wall
gumik/tires: Continental 20”
extrák/extras: -

Postás 26”

Postás 20”

12"
26"

12"
20"

26"

26"

UNI

UNI

3

3

alu/alloy

alu/alloy

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

Speciális kerékpárok/Utilitiy bikes
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél duplavállas/rigid steel double crown
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel Z 44T

fékek/brakes: V fék - mechanikus tárcsafék/V - mechanical disc 
brake
agyak/hubs: aluminium
felnik/rims: aluminium
gumik/tires: 24 X 3,0”
extrák/extras: rugós chopper nyereg / spring chopper saddle

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél duplavállas/rigid steel double crown
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel Z 44T

fékek/brakes: mechanikus tárcsafék/mechanical disc brake
agyak/hubs: aluminium
felnik/rims: aluminium
gumik/tires: 26 X 2,125”
extrák/extras: -

Apocalypse

Leopard

12"
24"

12"
26"

UNI

UNI

1
acél/steel POWDER 

COATED

Soul

1
acél/steel POWDER 

COATED
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél duplavállas/rigid steel double crown
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel Z 44T

fékek/brakes: mechanikus tárcsafék/mechanical disc brake
agyak/hubs: aluminium
felnik/rims: aluminium
gumik/tires: 26 X 2,0” - 24 X 3,0”
extrák/extras: szegecselt chopper nyereg / chopper saddle

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus Inter 3
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: elsô V-fék - kontra/front V-brake - coaster
agyak/hubs: aluminium-Shimano Nexus
felnik/rims: aluminium
gumik/tires: 26 X 2,125” 
extrák/extras: -

Jaguar

Twilight

12"
24"

12"
26"

12"
26"

UNI

UNI

1

3

acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

Soul
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váz/frame: Alumínium/alloy
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus Inter 3
hajtómû/cranks: Prowheel alu 44T

fékek/brakes: Alhonga V-kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium-kontrás/Shimano Nexus
felnik/rims: alu duplafalú/alloy double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 2,125”
extrák/extras: elsô-hátsó csomagtartó/front and rear carrier

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus Inter 3
hajtómû/cranks: Prowheel alu 44T

fékek/brakes: Alhonga V-kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium-kontrás/Shimano Nexus
felnik/rims: alu duplafalú/alloy double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 2,125”
extrák/extras: hátsó bôr táska / rear leather pannier bag

Hawaii

Road

12"
26"

12"
26"

19"

19"
3

alu/alloy POWDER 
COATED

Soul

3
acél/steel POWDER 

COATED
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váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 3
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano Nexus Inter 3
váltókar/shifters: Shimano Nexus Inter 3
hajtómû/cranks: Prowheel alu 44T

fékek/brakes: Alhonga V-kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium-kontrás/Shimano Nexus
felnik/rims: alu duplafalú/alloy double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 2,125”
extrák/extras: -

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: Prowheel alu 44T

fékek/brakes: Alhonga V-kontra/coaster
agyak/hubs: alumínium-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: alu duplafalú/alloy double wall
gumik/tires: Kenda 26 X 2,125”
extrák/extras: -

California

Beach

12"
26"

12"
26"

19"

19"

3

1

acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

Soul
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váz/frame: 6061 alu
villa/fork: teleszkópos/suspension
sebességek/gears: 21
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ20-TX35
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel 42/34/24T

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: alumínium
felnik/rims: Altrix Warrior 24”
gumik/tires: Kenda 24 X 1,95”
extrák/extras: -

váz/frame: 6061 alu
villa/fork: teleszkópos/suspension
sebességek/gears: 6
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TY18
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel 40T

fékek/brakes: alumínium
agyak/hubs: acél/steel
felnik/rims: Remerx szimplafalú/single wall
gumik/tires: Kenda 20 X 1,75”
extrák/extras: -

Mistral 24

Mistral 20

12"
24"

12"
20"

18
alu/alloy POWDER 

COATED

Gyermek/Kids

6
alu/alloy POWDER 

COATED

50 mm

30 mm
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váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 18 (fiú/boy), 6 (lány/girl)
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30 TX35
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: acél/steel
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 24 X 1,95”
extrák/extras: -

váz/frame: Hi-ten acél/steel
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: kontra/coaster
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: alumínium szimplafalú/alloy single wall
gumik/tires: Kenda 24”
extrák/extras: csomagtartó/tubular rear carrier, 
elemes világítás/tubular rear carrier

Bobby /Cindy 24” 

Holland 24”

12"
24"

12"
24"

18

1

acél/steel

acél/steel

POWDER 
COATED

POWDER 
COATED

Gyermek/Kids
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Gyermek/Kids

váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel
sebességek/gears: 18 (fiú/boy), 6 (lány/girl)
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TZ30 TX35
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: acél/steel
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 24 X 1,95”
extrák/extras: csomagtartó, sárvédô/carrier, mudguards

Bobby / Cindy City 24”

12"
24" 18

acél/steel POWDER 
COATED

váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 6
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano – TY18
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel

fékek/brakes: alumínium V
agyak/hubs: acél/steel
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 20 X 1,75”
extrák/extras: csomagtartó, sárvédô/carrier, mudguards

Bobby / Cindy City 20” 

12"
20" 6

acél/steel POWDER 
COATED
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váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 6
váltók e-h/derailleurs f-r: Shimano TY18
váltókar/shifters: Shimano Revoshift RS35
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel

fékek/brakes: alumínium V 
agyak/hubs: acél/steel
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 20 X 1,75”
extrák/extras: -

Bobby / Cindy 6S 20”

12"
20" 6

acél/steel POWDER 
COATED

Gyermek/Kids

váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: Prowheel acél/steel

fékek/brakes: alumínium V – kontra/coaster
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: Remerx RMX20
gumik/tires: Kenda 20 X 1,75”
extrák/extras: -

Bobby / Cindy 1S 20”

12"
20" 1

acél/steel POWDER 
COATED
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váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: V-fék – kontra/V brake – coaster 
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: acél
gumik/tires: 12”
extrák/extras: kosár/basket (cruiser)
elsô-hátsó doboz (nôi) / front-rear box (ldy)

BMX 12”

12" 1
acél/steel POWDER 

COATED

Kids

váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: V-fék – kontra/V brake – coaster 
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: acél
gumik/tires: 16”
extrák/extras: elsô-hátsó doboz (nôi) / front-rear box (ldy)

BMX 16”

12"
16" 1

acél/steel POWDER 
COATED



váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: V-fék – kontra/V brake – coaster 
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: acél
gumik/tires: 12”
extrák/extras: -

Cruiser 12”

12" 1
acél/steel POWDER 

COATED

váz/frame: Hi-ten acél 
villa/fork: merev acél/rigid steel 
sebességek/gears: 1
váltók e-h/derailleurs f-r: -
váltókar/shifters: -
hajtómû/cranks: acél/steel

fékek/brakes: V-fék – kontra/V brake – coaster 
agyak/hubs: acél-kontrás/steel-coaster
felnik/rims: acél
gumik/tires: 16”
extrák/extras: -

Cruiser 16”

12"
16" 1

acél/steel POWDER 
COATED

Gyermek/Kids



Gyártó és Forgalmazó / Manufacturer:
Neuzer Kft.

H-2500, Esztergom, Eötvös u. 48., Hungary
Nagykereskedelem / domestic sales tel: +36 1 420 3760
Nagykereskedelem / domestic sales fax: +36 1 278 0847

Export tel: +36 33 500 580
Export fax: +36 33 411 116

e-mail: info@neuzer.hu
web: www.neuzer.hu


