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ChassisTune

a tRial ikon, a fReeRide 
úttöRô tiszteletéRe

Hans no Way Rey 
25 éve Gt bRinGán



Hans Rey 
zaskaR 100

foc Ultra carbon váz, 100mm rugóút, pM tárcsafékszem, 
taper fejcsô

fox 32 float ctd fit kashima, 120 mm rugóút, fit 
csillapitópatron, állitható visszaútcsillapitás, remote lockout, 
taper villanyak

fox float ctd bv kashima, 
visszaút és kompresszió állítás

Race face next carbon, 42/32/24t 

shimano deore Xt (3 X 10)

crank brothers cobalt 2 26” kerékszett

shimano deore Xt 180 mm

2
–
3

1 706 000 ft

a tRial ikon, a fReeRide 
úttöRô tiszteletéRe

Hans no Way Rey 
25 éve Gt bRinGán



Hans Rey 
kaRakoRaM

al6061, triplán húzott, 29” specifikus geometria, tripla 
Háromszög dizájn, 1-1/8 integrált fejcsô

Rock shox Xc28 tk 29”, 100 mm rugóút, gyorszáras 
papucsok, állitható visszaútcsillapitás, turn-key lockout

shimano alivio 44/32/22t

shimano deore (3 X 9)

all terra alu agyak, alex td19 felnik 32H

shimano bR-M395 (hidraulikus) 160 mm

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? 
nem probléma, az foc technológiával nincs is rájuk 
szükség!

feJcsô /
erôs és merev, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô 
részeken

GeoMetRia /
Jól érzi magát a versenypályán és azon kívül is = világkupára 
kihegyezett teljesítmény + mégis jó partner a mindennapi 
használatban

295.400 ft



Hans Rey 
avalancHe

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 1-1/8 
integrált fejcsô

Rock shox Xc28 tk 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható visszaútcsillapitás, turn-key lockout

shimano alivio 44/32/22t

shimano deore (3 X 9)

all terra alu agyak, alex Md17 felnik 32H

shimano bR-M395 (hidraulikus) 160 mm

vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? 
nem probléma, az foc technológiával nincs is rájuk 
szükség!

feJcsô /
erôs és merev, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô 
részeken

GeoMetRia /
Jól érzi magát a versenypályán és azon kívül is = világkupára 
kihegyezett teljesítmény + mégis jó partner a mindennapi 
használatban

4
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272.500 ft



ChassisTune vázcsövek / XM felsôcsô + aM alsÓcsô
= erôs és könnyû

MeGMUnkálás / MonocoQUe felsôcsô + HydRofoRM alsÓcsô
= nagy teherbírás, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô részeken



sanction 2.0

865.900 ft

Hidroform monocoque Xm Metal, 150 mm rugóút, 
independent drivetrain felfüggesztés kovácsolt himbával, 
cserélhetô 142 X 12 mm papucsok, taper fejcsô, 
felülhegesztések az alsó és felsôcsövön

Rock shox lyrik R coil, 160 mm rugóút, 20 mm Maxle 
tengely, állitható visszaútcsillapitás, taper villanyak

fox float Rl, 150 mm rugóút, állitható visszaútcsillapitás

fsa Moto-X Mega exo 36/24t + bashguard

sram X7 (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas, átütôs agyak, 32H

formula RX 180 mm

vázcsövek / XM felsôcsô + aM alsÓcsô
= erôs és könnyû

MeGMUnkálás / MonocoQUe felsôcsô + HydRofoRM alsÓcsô
= nagy teherbírás, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô részeken

6
–
7



RUckUs dJ zeRo

4130 húzott cro-mo, 73 mm euro középcsapágy, iscG, 
1-1/8 homlokcsô, tárcsafékszem, elülhegesztések az alsó és 
felsôcsövön

Rock shox Recon silver, 100 mm rugóút, 20mm Maxle tengely, 
állithtó visszaútcsillapitás, kemény rugók

Gt 3 részes cro-mo dirt jump, 26t

Gt alu agyak, menetes tengelyrögzités, 
alex sX44 felnik, 32H

promax mechanikus tárcsa

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG / felfÜGGesztések
Megerôsített csôcsatlakozások = kiemelkedô merevség és 
teherbírás nagy tempónál. a felsô- és alsócsövön egyaránt.

feJcsô /
erôs és merev = tökéletes kontrol nagy tempónál

GeoMetRia /
világkupákon bizonyított!

311.000 ft



RUckUs dJ coRsaiR

4130 egyenes falú cro-mo, Mid középcsapágy, 
1-1/8 homlokcsô,  felülhegesztések az alsó és felsôcsövön

merev dJ, teleszkópokkal megegyezô beépitési magasság, 
cro-mo szárak és nyak, tárcsafékszem

Gt 3 részes cro-mo dirt jump, 25t

Gt alu agyak, menetes tengelyrögzités, 32H

hátsó tektro v-fék

8
–
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134.900 ft



RUckUs dJ 2.0  2012

4130 egyenes falú cro-mo, 73 mm euro középcsapágy, 
1-1/8 homlokcsô, tárcsafékszem, elülhegesztések az alsó és 
felsôcsövön

merev dJ, teleszkópokkal megegyezô beépitési magasság, 
cro-mo szárak és nyak, tárcsafékszem

Gt cro-mo dirt jump, 26t

Gt alu agyak, menetes tengelyrögzités, 32H

tektro draco pro 160 mm

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG / felfÜGGesztések
Megerôsített csôcsatlakozások = kiemelkedô merevség és 
teherbírás nagy tempónál. a felsô- és alsócsövön egyaránt.

feJcsô /
erôs és merev = tökéletes kontrol nagy tempónál

GeoMetRia /
világkupákon bizonyított!

168.500 ft



RUckUs dJ 1.0  2012

4130 egyenes falú cro-mo, 73 mm euro középcsapágy, 
1-1/8 homlokcsô, tárcsafékszem, elülhegesztések 
az alsó és felsôcsövön

suntour duro dJ d, 100 mm rugóút, állithtó 
visszaútcsillapitás, kemény rugók

Gt cro-mo dirt jump, 26t

Gt alu agyak, menetes tengelyrögzités, 32H

tektro draco pro 160 mm

10
–
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223.000 ft



ennél többRe
MáR neM is 
váGyHatsz
Nem akar mindegyikünk milliókat 
invesztálni egy komplett bringaparkba, 
hogy minden célra legyen megfelelô 
gépe. Szerencsére nem is kell. Maraton 
versenyek, vagy stage racing? Lefele 
csapatás Les Deux Alpes-on? Rajtad 
áll! A GT All Mountain gépei azoknak 
készültek, akik nem engedhetik meg 
maguknak, hogy kompromisszumot 
kössenek.

ChassisTune
vázanyaGok / XM blend
Rugalmas és könnyû anyagok = 
sokoldalú felhasználás

MeGMUnkálás / aM blend
több anyag, ahol szükséges = erôs, mint 
egy tank

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? nem probléma, 
az foc technológiával nincs is rájuk szükség!

GeoMetRia /
sokoldalúbb, mint egy svájci bicska



vázanyaGok / XM blend
Rugalmas és könnyû anyagok = 
sokoldalú felhasználás

MeGMUnkálás / aM blend
több anyag, ahol szükséges = erôs, mint 
egy tank

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? nem probléma, 
az foc technológiával nincs is rájuk szükség!

GeoMetRia /
sokoldalúbb, mint egy svájci bicska

sensoR 1.0

12
–
13

867.000 ft

Hidroform speed Metal, 120 mm rugóút, independent 
drivetrain felfüggesztés kovácsolt himbával, 1-1/8 integrált 
fejcsô

fox 32 float Rl fit 120 mm rugóút, QR15 mm tengely, 
fit csillapitópatron, állitható visszaútcsillapitás, lockout, 
alu villanyak

fox Rp23 bv, 120 mm rugóút, állitható kompresszió- és 
visszaútcsillapitás, lockout

shimano deore Xt 38/26t

shimano deore Xt (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, 32H

formula RX 180/160 mm



taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

kaRakoRaM 2.0

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô, 29er geometria

Rock shox Xc28 tk 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható visszaútcsillapitás, turn-key lockout

fsa dyna drive ck-300 42/32/22t

shimano deore (3 X 9)

all terra alu agyak, 32H

tektro draco pro 
(hidraulikus) 160 mm

251.400 ft



kaRakoRaM 3.0 

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcső, 29er geometria

suntour XcM Mlo 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható előfeszités

suntour XcM t404 44/32/22t

shimano alivio (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro Htc-300 hidraulikus tárcsa

14
–
15

203.600 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

kaRakoRaM 3.0
2012

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô, 29er geometria

suntour XcM v3 Mlo 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités, lockout

suntour Xct v2 42/32/22t

shimano alivio (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro novela 
(mechanikus) 160 mm

171.600 ft



kaRakoRaM 4.0
2012

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô, 29er geometria

suntour Xct v3 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités

fsa suntour Xct v2 42/32/22t

shimano acera (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro v-fékek

16
–
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152.500 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

kaRakoRaM 4.0

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô, 29er geometria

suntour Xct v3 Mlo 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités

suntour neX t202 42/34/24t

shimano alivio (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro novel a mechanikus tárcsa

172.900 ft



tiMbeRline 2.0

6061-t6 alumínium, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8, 29er geometria

suntour M3020 75 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités

suntour Xcc t102 42/34/24t

shimano acera (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

v-fékek

18
–
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137.500 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

avalancHe 2.0  2012

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

Rock shox Xc28 tk 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható visszaútcsillapitás, turn-key lockout

fsa dyna drive ck-300 42/32/22t

shimano deore (3 X 9)

all terra alu agyak, 32H

tektro draco pro 
(hidraulikus) 160 mm

209.000 ft



avalancHe 3.0  2012

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

suntour XcM v3 Mlo 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités, lockout

suntour Xct v2 42/32/22t

shimano alivio (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro novela 
(mechanikus) 160 mm

20
–
21

147.900 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

avalancHe 2.0

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

Rock shox Xc28 tk 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható visszaútcsillapitás, turn-key lockout

shimano alivio 44/32/22t

shimano deore (3 X 9)

all terra alu agyak, 32H

shimano bR-M395 (hidraulikus) 160 mm

238.000 ft



avalancHe 3.0

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

suntour XcM v3 Mlo 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités, lockout

suntour XcM t414 44/32/22t

shimano alivio (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro Htc-300 (hidraulikus) 160 mm

22
–

23

186.900 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

avalancHe 3.0 GtW

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô, nôi geometria

suntour XcM v3 Mlo 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités, lockout

suntour Xct v2 42/32/22t

shimano alivio (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro novela 
(mechanikus) 160 mm

148.000 ft



avalancHe 4.0

al6061, triplán húzott, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

suntour XcM v3 100 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
állitható elôfeszités

suntour XcM v2 42/32/22t

shimano acera (3 X 8)

all terra alu agyak, 32H

tektro v-fékek

24
–

25

128.900 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



aGGRessoR 1.0

al6061, tripla Háromszög dizájn, 1-1/8 fejcsô

suntour Xct v4 80 mm rugóút, gyorszáras papucsok

suntour Xcc 42/32/24t

shimano acera (3 X 8)

tárcsafékes, kazettás alu agyak, 32H

tektro novela 
(mechanikus) 160 mm

117.900 ft

vázanyaGok / speed blend
Minél merevebb az anyag, annál kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / speed blend
optiMizált csôpRofilok = UltRakönnyû, HiHetetlenÓl taRtÓs

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

taRtÓssáG
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



aGGRessoR 2.0

al6061, tripla Háromszög 
dizájn, 1-1/8 fejcsô

shimano altus (3 X 7)

suntour M3010 63 mm 
rugóút, gyorszáras papucsok

tárcsafékes, 
kazettás alu agyak, 32H

suntour Xcc t102 
42/34/24t

promax mechanikus tárcsa

al6061, tripla Háromszög 
dizájn, 1-1/8 fejcsô

shimano acera (3 X 8)

suntour M3010 63 mm 
rugóút, gyorszáras papucsok

tárcsafékes, 
kazettás alu agyak, 32H

suntour Xcc 42/32/24t tektro v-fékek

Head tUbes and GeoMetRies  / 1 1⁄8" x 1 ½" 
GT’s forged, tapered 1 1/8" x 1 ½" affords the same steering response and stiffness benefits of a 1 ½" x 1 ½" tube, but without 
suffering as much of a weight penalty.

38
39

aGGRessoR 2.0  2012

vázanyaGok / speed blend
Minél merevebb az anyag, annál kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / speed blend
optiMizált csôpRofilok = UltRakönnyû, HiHetetlenÓl taRtÓs

26
–

27

129.500 ft

105.500 ft



aGGRessoR 3.0  2012

aGGRessoR 3.0

al6061, tripla Háromszög 
dizájn, 1-1/8 fejcsô

shimano tX55 (3 X 7)

suntour M3010 63 mm 
rugóút, gyorszáras papucsok

gyorszáras alu agyak, 32H

suntour Xcc 42/32/24t tektro v-fékek

al6061, tripla Háromszög 
dizájn, 1-1/8 fejcsô

shimano tX55 (3 X 7)

suntour M3010 63 mm 
rugóút, gyorszáras papucsok

gyorszáras alu agyak, 32H

suntour Xcc 42/32/24t tektro v-fékek

dURability / foRGed eleMents
We are the only brand we know of to forge (or optimize with FOC) every single linkage and pivot on all of our dual-suspension bikes. We don’t stop 
there. We also forge other areas of the frame that are prone to constant abuse or stress, such as head tubes, bottom brackets and dropouts.

vázanyaGok / speed blend
Minél merevebb az anyag, annál kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / speed blend
optiMizált csôpRofilok = UltRakönnyû, HiHetetlenÓl taRtÓs

93.300 ft

108.500 ft



Head tUbes and GeoMetRies  / 1 1⁄8" x 1 ½" 
GT’s forged, tapered 1 1/8" x 1 ½" affords the same steering response and stiffness benefits of a 1 ½" x 1 ½" tube, but without 
suffering as much of a weight penalty.

38
39

vázanyaGok / speed blend
Minél merevebb az anyag, annál kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / speed blend
optiMizált csôpRofilok = UltRakönnyû, HiHetetlenÓl taRtÓs

28
–

29

paloMaR

Hi-ten acél, tripla Háromszög dizájn, 1-1/8 fejcsô

suntour M3010 63 mm rugóút, gyorszáras papucsok

prowheel alu 42/32/24t

shimano tX58 (3 X 7)

gyorszáras alu agyak, 32H

alu v-fékek

83.200 ft



bRinGák Mindenkinek
eGyenesen a 
viláGkUpa-pályákRÓl
Az, hogy a GT XC gépei számtalan bringást segítettek 
regionális, nemzeti, vagy akár világbajnoki címhez, nem 
jelenti azt, hogy nem bírnák éveken át a mindennapos 
nyúzást, vagy desszertként egy kis trail rideot. 
Mert legalább annyira tartósak, mint amennyire 
könnyûek és jól kezelhetôek.

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? 
nem probléma, az foc technológiával nincs is rájuk 
szükség!

feJcsô /
erôs és merev, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô 
részeken

GeoMetRia /
Jól érzi magát a versenypályán és azon kívül is = világkupára 
kihegyezett teljesítmény + mégis jó partner a mindennapi 
használatban



vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? 
nem probléma, az foc technológiával nincs is rájuk 
szükség!

feJcsô /
erôs és merev, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô 
részeken

GeoMetRia /
Jól érzi magát a versenypályán és azon kívül is = világkupára 
kihegyezett teljesítmény + mégis jó partner a mindennapi 
használatban

zaskaR caRbon teaM 
váz

a legenda tovább él
A világ egyetlen merevfarú váza, amivel XC és DH világ-
bajnokságot is nyertek. A Zaskar talán jobban kifejezi a GT 
filozófiáját, mint bármelyik másik kerékpár, amit gyártunk. 
2011-ben huszadik születésnapját ünneplte a mountain 
bike történelem két keréken guruló legendája. Ennek 
alkalmából egy teljesen új Zaskart építettünk. Hihetet-
len, de az új, szabadalmaztatott FOC Ultra eljárásnak 
köszönhetôen az új Zaskar több, mint 300 grammal lett 
könnyebb, mint az elôdje!

Új FOC Ultra karbonváz, GT Tripla Háromszög dizájn,  
taper fejcsô – 1-1/8" / 1,5", cserélhetô váltópapucs.  
Méretek: S, M, L

30
–
31

360.000 ft



zaskaR caRbon 
eXpeRt

foc Ultra karbon váz, tripla Háromszög dizájn, 
cserélhetô, kovácsolt papucsok, taper fejcsô

Rock shox Reba Rl 100 mm rugóút, Motion control 
csillapitópatron, állitható visszaútcsillapitás, lockout, 
taper villanyak

sram s1400 2.2 oct üreges, kovácsolt, 39/26t 

sram X9 (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, 
dt swiss X430 felnik, 32H

formula RX 160 mm

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? 
nem probléma, az foc technológiával nincs is rájuk 
szükség!

feJcsô /
erôs és merev, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô 
részeken

GeoMetRia /
Jól érzi magát a versenypályán és azon kívül is = világkupára 
kihegyezett teljesítmény + mégis jó partner a mindennapi 
használatban

795.000 ft



zaskaR le eXpReRt

Hidroform, húzott speed 
Metal Ultra, tripla Három-
szög dizájn, taper fejcsô

shimano deore Xt (2 X 10)

Rock shox Reba Rl 29 solo 
air, 100 mm rugóút, Motion 
control csillapitópatron, 
állitható visszaútcsillapitás, 
remote lockout, taper 
villanyak

all terra alu ipari csapágyas 
agyak, easton eXp360 felnik, 
32H

shimano deore Xt üreges, 
kovácsolt, 40/28t 

formula RX 160 mm

Hidroform, húzott speed 
Metal, tripla Háromszög 
dizájn, 1-1/8 integrált fejcsô

shimano deore Xt (2 X 10)

Rock shox Reba Rl 100 
mm rugóút, Motion control 
csillapitópatron, állitható 
visszaútcsillapitás, lockout, 
taper villanyak

all terra alu ipari csapágyas 
agyak, dt swiss X430 felnik, 
32H

sram s1400 2.2 oct üreges, 
kovácsolt, 39/26t 

formula RX 160 mm

zaskaR eXpeRt  2012

738.500 ft

562.400 ft

vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség

taRtÓssáG / f.o.c.
se külsô megerôsítések, se kovácsolt vázelemek? 
nem probléma, az foc technológiával nincs is rájuk 
szükség!

feJcsô /
erôs és merev, ahol szükséges, minimális súly a nem teherviselô 
részeken

GeoMetRia /
Jól érzi magát a versenypályán és azon kívül is = világkupára 
kihegyezett teljesítmény + mégis jó partner a mindennapi 
használatban

32
–
33



zaskaR elite

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
taper fejcsô

Rock shox Recon Gold tk 29 solo air, 100 mm rugóút, 
állitható visszaútcsillapitás, remote lockout, taper villanyak

shimano slX üreges, kovácsolt, 40/28t 

shimano deore Xt (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, alex Md17 felnik, 32H

formula RX 160 mm

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

512.900 ft



zaskaR coMp

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
taper fejcsô

Rock shox Recon silver tk 29 solo air, 100 mm rugóút, 
állitható visszaútcsillapitás, remote lockout, taper villanyak

sRaM s1000, 39/26t 

sRaM X7 (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, alex Md17 felnik, 32H

avid elixir 1 160 mm

vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

34
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387.000 ft



zaskaR le 9R pRo

Hidroform, húzott speed Metal Ultra, tripla Háromszög 
dizájn, taper fejcsô

fox 32 float 29 ctd Remote, 100 mm rugóút, fit 
csillapitópatron, állitható visszaútcsillapitás, remote lockout, 
taper villanyak

Race face next carbon, 40/28t 

shimano XtR (2 X 10)

easton ea70 29” Xct kerékszett

formula R1 160 mm

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

1 254.000 ft



zaskaR le 9R 
eXpeRt

Hidroform, húzott speed Metal Ultra, tripla Háromszög 
dizájn, taper fejcsô

Rock shox Reba Rl 29 solo air, 100 mm rugóút, Motion 
control csillapitópatron, állitható visszaútcsillapitás, remote 
lockout, taper villanyak

shimano deore Xt üreges, kovácsolt, 40/28t 

shimano deore Xt (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, 
easton eXp360 felnik, 32H

formula RX 160 mm

vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

36
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753.500 ft



zaskaR 9R elite

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
taper fejcsô

Rock shox Recon Gold tk 29 solo air, 100 mm rugóút, 
állitható visszaútcsillapitás, remote lockout, taper villanyak

shimano slX üreges, kovácsolt, 40/28t 

shimano deore Xt (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, alex Md19 felnik, 32H

formula RX 160 mm 

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

525.900 ft



zaskaR 9R coMp

Hidroform, húzott speed Metal, tripla Háromszög dizájn, 
taper fejcsô

Rock shox Recon silver tk 29 solo air, 100 mm rugóút, 
állitható visszaútcsillapitás, remote lockout, taper villanyak

sRaM s1000, 38/24t 

sRaM X7 (2 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, alex Md19 felnik, 32H

avid elixir 1 160 mm

vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

38
–
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394.900 ft



kasHMiR 2.0

tiplán húzott 4130 tange cromo, csúszópapucs, tripla 
Háromszög dizájn, taper fejcsô

Rock shox Recon silver tk 29 solo air, 100 mm rugóút, 
állitható visszaútcsillapitás, taper villanyak

shimano deore üreges, kovácsolt, 42/32/24t 

shimano deore (3 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, alex fd19 felnik, 32H

formula RX 180 mm

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

572.250 ft

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség



kasHMiR 3.0

tiplán húzott 4130 tange cromo, csúszópapucs, tripla 
Háromszög dizájn, taper fejcsô

Rock shox Recon silver tk 29 solo air, 100 mm rugóút, 
állitható visszaútcsillapitás, taper villanyak

shimano deore kovácsolt, 42/32/24t 

shimano deore shadow (3 X 10)

all terra alu ipari csapágyas agyak, alex Md19 felnik, 32H

avid elixir 1 180 mm

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

40
–
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459.900 ft

vázanyaGok / 
speed blend
Minél merevebb az anyag, annál 
kevesebbre van szükség

MeGMUnkálás / UltRa
speed blend technológia, ahol szükséges = 
alacsony tömeg, nagy merevség



sebesséG neM csak 
veRsenyzôknek
Az Urban bringák azoknak készültek, akik 
nem húznak bringásgúnyát a hétvégén, 
és nem borotválják le a lábukat, de nem 
akarnak lemondani a száguldás élményérôl. 
A GT Urban bringák komfortosak, 
ugyanakkor gyorsak, és természetesen 
megbízhatóak. Ideálisak egy sportos 
hétvégi tekerésre, vagy egy kirándulásra a 
családdal, ugyanakkor tökéletesek arra is, 
hogy hétköznap ne a dugóban ülj.

ChassisTune

Please read important safety information at www.gtbicycles.com/safety

vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség



tRanseo 2.0

Hidroform, húzott 6061 alu, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcső

suntour nRX-d Rl lite 75 mm rugóút, gyorszáras papucsok, 
remote lockout

shimano M391 Hollowtech octalink 48/36/26t

shimano alivio (3 X 10)

all terra, ipari csapágyas alu agyak, Jalco sX170 felnik, 32H

tektro draco pro 
(hidraulikus) 160 mm

257.900 ft

vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

42
–

43



tRaffic iG8

Hidroform 6061 alu, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

Gt traffic, Hydroform 6061 alu, tárcsafék konzol, 
csomagtartó és sárvédôszemek

suntour nX-s 48t

shimano alfine, Rapidfire plus váltókarral (8)

formula tárcsafékes / alfine 8 centerlock, 32H

shimano M445 
(hidraulikus), 160 mm

ChassisTune
vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

273.000 ft



tRaffic 3.0

Hidroform 6061 alu, tripla Háromszög dizájn, 
1-1/8 integrált fejcsô

Gt traffic, Hydroform 6061 alu, tárcsafék konzol, 
csomagtartó és sárvédôszemek

suntour Xcc 48/38/28t

shimano acera (3 X 8)

all terra, alu agyak, 32H

tektro novela (mechanikus), 160 mm

vázanyaGok / 
speed Metal
speed Metal felsôcsô + 
6061 alsócsô = könnyû és 
pénztárcakímélô

MeGMUnkálás / HydRofoRM
optimizált csôformák = ultrakönnyû, 
hihetetlenül tartós

taRtÓssáG / kovácsolt vázeleMek
kovácsolt fejcsô és középcsapágyház

tRipla HáRoMszöG /
Megerôsített támvillák = kisebb oldalirányú rugalmasság, kiemelkedô merevség

44
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149.900 ft



Please read important safety information at www.gtbicycles.com/safety

aHol az aszfalt véGet éR
Nem csak a tükörsima úton lehet sportolni. A GT 
BMX kollekciója azoknak készült, akik vagy maguk 
építik a pályát, vagy meglátják az utca elemeiben.



aiR

RicocHet

46
–
47

egyenes falú Hi-ten, 14 mm-es 
papucsok, fékkonzol a láncvillán

Gt full Hi-ten taper 31,8 – 28,6 mm

Gt cro-mo 3 részes, 28t, 170 mm

Gt alu agyak, 3/8” elöl, 14 mm 
kazettás hátul, 36H

tektro fX340R (csak hátul)

85.100 ft

slaMMeR

egyenes falú Hi-ten, 14 mm-es 
papucsok, fékkonzol a láncvillán

Gt full Hi-ten taper 31,8 – 28,6 mm

Gt 1 részes, 33t, 165 mm

egyenes falú Hi-ten, 14 mm-es 
papucsok, fékkonzol a láncvillán

Gt full Hi-ten taper 31,8 – 28,6 mm

Gt 1 részes, 33t, 165 mm

Gt alu agyak, 3/8” elöl, 14 mm 
menetes racsnis hátul, 36H

c-star U-fék

Gt alu agyak, 3/8” elöl, 14 mm 
menetes racsnis hátul, 36H

c-star U-fék (csak hátul)

76.350 ft

69.550 ft



Cím Bolt neve Telefon E-mail Web

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 21. Bike Extrém +36 30 411 3241 info@bikeextreme.hu

4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz utca 76. Nagy Norbert Kerékpárbolt +36 54 401 142 norbicy@t-online.hu
2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky utca 14 Molnár Kerékpár +36 22 261 147 uzlet@m-bike.hu www.m-bike.hu
1021 Budapest, Zuhatag sor 12. (a hűvösvölgyi kerékpárút mellett) Cserny Kerékpárüzlet és Műhely +36 1 200 6837  csernykerekpar@gmail.com www.csernykp.fw.hu
1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. (Csalogány-Kapás utca sarok) BikeArt Center +36 1 457 6737 rendeles@bikeart.hu www.bikeart.hu
1031 Budapest, Szentendrei u 155. Multisport +36 30 200 5032 info@multi-sport.hu kerekpar.multi-sport.hu
1035 Budapest, Vihar utca 12. Berguson +36 1 368 4251 info@berguson.hu www.berguson.hu

1037 Budapest, Csillaghegyi út 36. fsz. 021 A-wear +36 30 731 477 awear@awear.hu

1042 Budapest, Árpád út 17. XB3 Kerékpár Szaküzlet +36 1 369 8296 goodbike@freemail.hu

1046 Budapest, Fóti út 88. Biketime Kerékpárüzlet és Szervíz +36 1 230 0175 info@biketime.hu www.biketime.hu
1068 Budapest, Szondi utca 98/b Bringaboard +36 1 302 4940 info@bringaboard.hu www.bringaboard.hu
1071 Budapest, Dózsa György út 80. Best Bike Rent-a-Bike +36 70 607 7966 info@bestbikerental.hu www.bestbikerental.hu
1078 Budapest, Cserhát utca 16. Bar-Ker' 97 Kerékpárüzlet +36 1 352 2395 barker.bt@chello.hu www.barker.hu
1091 Budapest, Üllűi út 39-43. Lottobike +36 1 353 6252 info@lottobike.hu www.lottobike.hu
1106 Budapest, Örs vezér tere 25. Ride Bike Árkád +36 1 434 8050 arkad@ridebike.hu ridebike.hu
1114 Budapest, Bartók Béla út 21. ( bejárat a Mészöly utcából ) Zöld Pont Kerékpárüzlet +36 1 365 0945 zoldpontnet@gmail.com www.bicycle.hu
1123 Budapest, Gyűri út 1. (Márvány utca sarok - MOM park 400 m) Zöld Pont Kerékpárüzlet +36 1 202 0457 zoldpontnet2@gmail.com www.bicycle.hu
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.  BikeArt Center II +36 1 202 3854   rendeles@bikeart.hu www.bikeart2.hu
1137 Budapest, Katona József utca 3. Luongo Bike +36 20 223 6765 luongobikekft@gmail.com www.luongo.hu
1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Bike Café +36 1 78 01757 info@bikecafe.hu www.bikecafe.hu/
1152 Budapest, Kossuth utca 6. Canga Bolt +36 1 307 6234 info@canga15.hu www.canga15.hu
1161 Budapest, Rákóczi utca 51. Ride Bike Rákóczi +36 1 401 0395 rakoczi@ridebike.hu ridebike.hu
1163 Budapest, Veres Péter út 91. Bike King +36 70 279 71 77 kerekpar@bikeking.hu www.bikeking.hu
1182 Budapest, Pozsony utca 2. (Üllűi út 520.) Mekka-Bike Kerékpár Szaküzlet és Szerviz +36 1 290 1750 info@mekka-bike.hu www.mekka-bike.hu
1188 Budapest, Nemes utca 2. Speed Bike +36 1 290 8857 info@kerekparkell.hu www.kerekparkell.hu
1192 Budapest, Határ út 30. László Kerékpár Szaküzlet és Szervíz +36 1 357 1385 laszlokerekpar@t-online.hu www.laszlokerekpar.hu
1195 Budapest, Üllűi út 309. László Kerékpár Szaküzlet és Szervíz +36 1 282 6445 laszlokerekpar@t-online.hu www.laszlokerekpar.hu
1196 Budapest, Ady Endre út 31. Speed Bike +36 1 280 1796 aruhaz@speedbike.hu www.bicyclewebshop.com
1203 Budapest, Baross utca 3. (Ónodi utca sarok) EcoBike +36 1 706 3680 info@ecobike.hu www.ecobike.hu
1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 127. Velocipede Sportüzlet és Szerviz +36 1 427 1137   velocipede@vnet.hu www.velocipede.hu
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 19. Bike and Sport +36 1 240 0431 info@bikeandsport.hu www.bikeandsport.hu
4027 Debrecen, Füredi út 49-51. Regina Kerékpárbolt +36 52 410 784 gemregina@t-online.hu www.reginakerekpar.hu
2510 Dorog, Bécsi út 62. Kerékpár Centrum - Dorog +36 33 331 452 kerekparcentrum@freemail.hu 
2400 Dunaújváros, Szórád Márton utca 6. Magellan Sport Kerékpár Szaküzlet +36 25 400 727 magellanbt@gmail.com 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 65. Altrix Sportbolt +36 33 502 175 bolt@neuzer-bike.hu
3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 4. Pedál Kerékpár Szaküzlet +36 37 301 487 pedalgyongyos@t-online.hu www.pedalkerekpar.hu
9023 Gyűr, Szigethy Attila u. 78/b Blaskovics Kerékpár +36 96 421 194 info@blaskovicskerekpar.hu www.blaskovicskerekpar.hu
9024 Gyűr, Baross G. út 61-63. Blaskovics Kerékpár +36 96 438 174 info@blaskovicskerekpar.hu www.blaskovicskerekpar.hu
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 7. Pedál Kerékpár Szaküzlet +36 37 343 090 pedalhatvan@t-online.hu www.pedalkerekpar.hu

3558 Miskolc, Szentpáli u. 13. Gyöngy-ház Kerékpár +36 46 505 058 gyongykerekpar@gmail.com

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 2-4. Belvárosi Kerékpár Szaküzlet +36 42 501 901 profibringa@profibringa.hu www.profibringa.hu

2085 Pilisvörösvár, Fű út 50. Sport-Kerékpár-Centrum +36 26 332 350 kerekparcentrum@freemail.hu 

6722 Szeged, Mérey utca 15. Mérey-Jármű Kerékpár Szaküzlet és Szerviz +36 62 423 503 mereyjarmu@gmail.com www.kerekpar-aruhaz.hu 
6724 Szeged, Kálvária tér 31. Canga Kerékpárbolt és Szerviz +36 62 442 643 cangakerekpar@gmail.com www.kerekpar-aruhaz.hu 
7100 Szekszárd , Rákóczi u. 17. Kétkerék Centrum +36 74 418 884   ketkerekkft@gmail.com www.ketkerekkft.tvn.hu
8000 Székesfehérvár Berényi út 85. Kerékpár Diszkont +36 20 556 2359 info@kerekpardiszkont.hu www.kerekpardiszkont.hu
5000 Szolnok, Ostor utca 1/b Maraton Kerékpár Szaküzlet +36 56 426 052 maratonszolnok@gmail.com www.pedalkerekpar.hu
2800 Tatabánya, Március 15. utca 1-3             M-Bike Kerékpárüzlet +36 34 311 714 uzlet@m-bike.hu www.m-bike.hu
2800 Tatabánya, Március 15. utca 1-3             M-Bike Kerékpárüzlet +36 34 311 714 uzlet@m-bike.hu www.m-bike.hu

kizárólagos Gt dealerek


