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kerékméret / Wheel size 
hüvelykben / in inches

Üléspozíció / riding position 
sportos / sportive

Üléspozíció / riding position 
aktív / recreational

Üléspozíció / riding position 
komfortos / comfort

Vázméret / Frame size 
centiméterben / centimeters

Vázméret / Frame size 
hüvelykben / in inches

Vázméret / Frame size  
egy méret / unisize

Fokozatok száma / number of gears

Monoblokk / monoblock

rugóút / Suspension travel

Vázanyag / Frame material 
karbon/carbon

Vázanyag / Frame material 
alumínium/alloy

Vázanyag / Frame material 
acél/steel

nôi/férfi kivitel / ladies/gents version

Unisex

lakk alatti matrica / Sticker under clear coat

új modell / new model

alu/alloy

100 mm

acél/steel

18 Új
modell

52 cm
54 cm
56 cm

17”
19”
21”

26”

carbon
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Kerékpár 
méretválasztó

Kerékpárok megfelelő vázméretének kiválasztása

Az alábbi táblázatokkal kívánunk segítséget 

nyújtani a megfelelő kerékpár vázméret kivá-

lasztásához az egyes kerékpártípusok esetén.

Elsősorban a kerékpáros testmagassága 

határozza meg a kerékpár megfelelő mére-

tét, másodsorban természetesen a testalkat 

(lábak, karok hossza stb.) 

A testmagasságnak megfelelő vázméret nagy 

biztonsággal kiválasztható az alábbi táblázatból.

Gyermekkerékpárok és BMX kerékpárok ese-

tében kiindulási alap az életkor is. A testma-

gasságot centiméterben (cm), a kerékpárok 

méretét centiméterben (cm) vagy colban, 

inchben (”) adjuk meg.

Az egyes típusok vázméreteinek növekedésé-

vel arányosan együtt nő a felsőcső hossz is. 

Ha nem illeszkedik pontosan a testalkathoz a 

választott kerékpár, ezzel az értékkel néhány 

centimétert lehet nyerni pluszban, vagy 

mínuszban a nyereg előre-hátra tolásával, 

illetve a kormányszár (stucni) hosszabbra, 

vagy rövidebbre cserélésével. Így a nem 

tökéletesen hozzánk passzoló méretű ke-

rékpárt is kis mértékben saját igényeinkhez 

tudjuk állítani.

MTB (Mountain Bike)  
vázméret meghatározása

Testmagasság Javasolt vázméret

cm hüvelyk/inch

145-159 13” - 14”

155-169 15” - 16”

165-179 17” - 18”

175-189 19” - 20”

185-199 21” - 22”

195 felett 23” - 24”

Női Trekking kerékpár  
vázméret meghatározása

Testmagasság Javasolt vázméret

cm hüvelyk/inch

150 - 163 16-17"

164 - 170 17"

170 felett 18-19"

országúti kerékpár  
vázméret meghatározása

Testmagasság Javasolt vázméret

cm cm

140-150  44 - 47

150-165  47 - 50

160-168  50 - 52

165-178  52 - 54

175-183  54 - 56

180-190  56 - 59

185-  59 - 63

gyerek kerékpár  
vázméret meghatározása

Életkor vagy testmagasság Javasolt méret

életkor cm kerékméret (“)

2 - 3 éves 85 - 100 12"-os kerék

3 - 6 éves 100 - 120 16"-os kerék

6 - 9 éves 120 - 130 20"-os kerék

8 - 11 éves 130 - 145 24"-os kerék

11+ éves 145 felett 26"-os kerék (MTB)

Férfi Trekking kerékpár  
vázméret meghatározása

Testmagasság Javasolt vázméret

cm hüvelyk / inch

160 alatt 16"

160-170 17"

165-177 18"

170-180 19"

177-185 20"

180-195 21"

195 felett 22-23"
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MTB Sport

Cougar
29”

  
17”
19”
21”  

27   100 mm  
carbon   

Új
modell

váz/frame: carbon composite

villa/fork: suntour xcr lo 29”

első fék/front brake: shimano br-m535 
hidraulikus tárcsa / hydraulic disc

hátsó fék/rear brake: shimano br-m535 
hidraulikus tárcsa / hydraulic disc

hajtómû/cranks: truvativ five d powerspline

első váltó/front derailleur: shimano  alivio

hátsó váltó/rear derailleur: shimano deore

váltókar/shifters: shimano deore

első agy/front hub: assess disc

hátsó agy/rear hub: assess disc

felnik/rims: mach1 er-10 29”

köpeny/tires: rubena 29x2,1 ocelot 

extrák/extras: -

férfi/fehér/fekete-piros
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MTB Sport

Duster Pro

 27,5”

  
17”
19”
21”  

27   100 mm  
alu/alloy  

Új
modell

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: suntour xcm-ds-hlo 27,5”

első fék/front brake: avid db1 160mm hidrauli-
kus tárcsa / hydraulic disc

hátsó fék/rear brake: avid db1 160mm hidrauli-
kus tárcsa / hydraulic disc

hajtómû/cranks: suntour xcm414  22/32/44t

első váltó/front derailleur: shimano  alivio

hátsó váltó/rear derailleur: shimano deore

váltókar/shifters: shimano deore

első agy/front hub: assess disc

hátsó agy/rear hub: assess disc

felnik/rims: mach1 er-10 27,5”

köpeny/tires: kenda nevegal x 27,5x2,1”

extrák/extras: -

férfi/fekete/fehér-cián-narancs
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MTB Sport

Jumbo Comp

 29”

  
17”
19”
21”  

24   100 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: xcm-ds-mlo disc 29”

első fék/front brake: avid bb5 160mm mechani-
kus tárcsa / mechanical disc

hátsó fék/rear brake: avid bb5 160mm mechan-
ikus tárcsa / mechanical disc

hajtómû/cranks: suntour xct-t312  22/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano alivio

hátsó váltó/rear derailleur: shimano alivio

váltókar/shifters: shimano alivio

első agy/front hub: assess disc

hátsó agy/rear hub: assess disc

felnik/rims: mach1 er-10 29”

köpeny/tires: rubena 29x2,10  ocelot

extrák/extras: -

férfi/fekete/cián-szürke-fehér
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MTB Sport

Duster Comp
27,5”

  
17”
19”
21”  

24   100 mm  
alu/alloy  

Új
modell

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: suntour xct-ds-mlo 27,5”

első fék/front brake: avid bb5 160mm mechani-
kus tárcsa / mechanical disc

hátsó fék/rear brake: avid bb5 160mm mechan-
ikus tárcsa / mechanical disc

hajtómû/cranks: suntour xct-t312 175mm,  
22/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano alivio

hátsó váltó/rear derailleur: shimano alivio

váltókar/shifters: shimano alivio

első agy/front hub: assess disc

hátsó agy/rear hub: assess disc

felnik/rims: mach1 er-10 27,5”

köpeny/tires: kenda nevegal x 27,5x2,1”

extrák/extras: -

férfi/fekete/szürke-piros
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MTB Sport

Jumbo Sport

 29”

  
17”
19”
21”  

24   100 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: suntour xct-v3-p 29”

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t202pb 
24/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano c050

hátsó váltó/rear derailleur: shimano altus

váltókar/shifters: shimano st-ef51

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 29”

köpeny/tires: wanda 29x1,95 p1186

extrák/extras: -

férfi/fekete/ cián-szürke-fehér

férfi/fekete/piros-szürke-fehér
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MTB Sport

Duster Sport
27,5”

  
17”
19”
21”  

24   100 mm  
alu/alloy  

Új
modell

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: suntour m3030 27,5”

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t202pb 
24/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano c050

hátsó váltó/rear derailleur: shimano altus

váltókar/shifters: shimano st-ef51

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 27,5”

köpeny/tires: kenda nevegal x 27,5x2,1”

extrák/extras: -

férfi/fekete/fehér-cián-narancs

férfi/fekete/ szürke-piros
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MTB Sport

Tempest Plus
26”

  
17”
19”
21”  

24   100 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: xcm-p-hlo

első fék/front brake: shimano brm421 v-fék / 
v-brake

hátsó fék/rear brake: shimano brm421 v-fék / 
v-brake

hajtómû/cranks: truvativ isoflow 22/32/44t

első váltó/front derailleur: shimano acera

hátsó váltó/rear derailleur: shimano alivio

váltókar/shifters: shimano alivio

első agy/front hub: quando alu / alloy

hátsó agy/rear hub: quando alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k-887 26x2.1

extrák/extras: -

férfi/fekete/piros-fehér
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MTB Sport

Storm Plus
26”

  
17”
19”
21”  

24   100 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: suntour xct-v4-p

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: alhonga v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t202pb 
24/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano tx50

hátsó váltó/rear derailleur: shimano acera

váltókar/shifters: shimano st-ef60

első agy/front hub: quando alu / alloy

hátsó agy/rear hub: quando alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 26”

köpeny/tires: kenda k-887 26x2.1

extrák/extras: -

férfi/fehér/piros-kék-szürke

férfi/fekete/ szürke-piros
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MTB Hobby

Mistral 50
26”

  
15”
17”
19”
21”  

21   75 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: suntour m3020

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t202pb 
24/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano tx51

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35d

váltókar/shifters: shimano st-ef51

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.95

extrák/extras: - férfi/fehér/
szürke-piros

női/fehér/
lila-cián

női/antracit/ fehér-pink

férfi/fekete/ fehér-cián
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MTB Hobby

Mistral 30
26”

  
15”
17”
19”
21”  

21   alu/alloy 

 

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel, 
28/38/48

első váltó/front derailleur: shimano tz31t

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35d

váltókar/shifters: shimano sl-rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: warrior 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.95

extrák/extras: -

férfi/fehér/szürke-piros

női/fehér/lila-cián

férfi/fekete/
fehér-cián

női/antracit/
fehér-pink
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MTB Acél/Steel

Nelson 30
26”

  
15” / 17”
19” / 21” 

23”  
21  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel, 
28/38/48

első váltó/front derailleur: shimano tz31

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35b

váltókar/shifters: shimano sl-rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: warrior 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.95

extrák/extras: -

férfi/fekete/citrom

női/fehér/lila

férfi/fehér/
fekete

női/fehér/
fekete

férfi/fekete/
piros

női/bordó/
fehér
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MTB Acél/Steel

Nelson 18
26”

  
15” / 17”
19” / 21” 

23”  
18  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel, 
28/38/48

első váltó/front derailleur: shimano tz31

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tz50

váltókar/shifters: shimano sl-tz20

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: assess acél / steel

felnik/rims: remerx rmx20 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.95

extrák/extras: - férfi/fekete/
citrom

férfi/fehér/
fekete

női/fehér/
lila

női/fehér/
fekete

férfi/fekete/piros

női/bordó/fehér
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Cross

X2
28”

  
17”
19”
21”  

24   75 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: suntour nex-p

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t208pb 
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tx51

hátsó váltó/rear derailleur: shimano acera

váltókar/shifters: shimano st-ef51

első agy/front hub: quando alu / alloy

hátsó agy/rear hub: quando alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k197 700x38c

extrák/extras: -

férfi/kék/fehér-zöld

női/fehér/szürke-bronz

férfi/fekete/
fehér-bronz

női/világoskék/
fehér-rózsaszín
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Cross

X1
28”

  
17”
19”
21”  

21   75 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: suntour m3020

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t208pb 
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano ty10t

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35

váltókar/shifters: shimano st-ef40

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k197 700x38c

extrák/extras: - női/fehér/
szürke-bronz

férfi/kék/
fehér-zöld

férfi/fekete/fehér-bronz

női/világoskék/fehér-rózsaszín
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Urban

X-Street
28”

  
17”
19”
21”  

8   alu/alloy 

  
Új

modell

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev alumínium / rigid alloy

első fék/front brake: tektro v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: tektro v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: truvativ isoflow 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 8spd

váltókar/shifters: shimano nexus 8spd

első agy/front hub: quando alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: continental 37x622

extrák/extras: agyváltó, sárvédő, csomagtartó / 
gear hub, mudguards, carrier

férfi/fekete/fehér
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Fixi

Skid
28”

  
48 cm
51 cm
54 cm  

57 cm
60 cm  1   

acél/steel  
Új

modell

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: két forgáspontos / dual pivot

hátsó fék/rear brake: két forgáspontos / dual pivot

hajtómû/cranks: alu / alloy 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: magas peremes pályaagy / high 
flange track hub

hátsó agy/rear hub: magas peremes flip-flop/ high 
flange flip flop

felnik/rims: henli duplafalú aero / double wall aero

köpeny/tires: 700 x 28c

extrák/extras: fix és szabadonfutós hajtás / fixed or 
free drivetrain

női/celeste/fehér

férfi/citrom/fekete
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Országuti/Road

Whirlwind 1.0
28”

  
48 cm
50 cm
52 cm  

54 cm
56 cm
58 cm
60 cm  16   

alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel aero

első fék/front brake: tektro két forgáspontos / dual pivot

hátsó fék/rear brake: tektro két forgáspontos / dual pivot

hajtómû/cranks: prowheel solid 42/52t

első váltó/front derailleur: shimano 2300

hátsó váltó/rear derailleur: shimano 2300

váltókar/shifters: shimano 2300

első agy/front hub: joytech alu / alloy

hátsó agy/rear hub: joytech alu / alloy

felnik/rims: mach1 cfx 700c

köpeny/tires: kenda k1081 23-622

extrák/extras: -

férfi/fehér/fekete-cián
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Országuti/Road

Whirlwind Basic
28”

  
48 cm
50 cm
52 cm  

54 cm
56 cm
58 cm
60 cm  14   

alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel aero

első fék/front brake: tektro két forgáspontos / dual pivot

hátsó fék/rear brake: tektro két forgáspontos / dual pivot

hajtómû/cranks: prowheel a1 42/52t

első váltó/front derailleur: shimano 2300

hátsó váltó/rear derailleur: shimano a050

váltókar/shifters: shimano slsy20 alsócsőre / downtube 
shifter

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: henli hl13da 700c

köpeny/tires: kenda k1081 23-622 black

extrák/extras: -

férfi/fehér/fekete-piros
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Fitness

Courier DT
28”

  
52 cm
54 cm
56 cm  

58 cm
60 cm  16   

alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: alhonga mini v

hátsó fék/rear brake: alhonga mini v

hajtómû/cranks: prowheel ounce 34/50t

első váltó/front derailleur: shimano 2300

hátsó váltó/rear derailleur: shimano sora

váltókar/shifters: shimano str221 flat bar

első agy/front hub: quando alu / alloy

hátsó agy/rear hub: quando alu / alloy

felnik/rims: mach1 cfx700c

köpeny/tires: kenda k1067 622x28 black

extrák/extras: -

férfi/antracit/cián-fehér

férfi/fehér/türkiz-szürke
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Fitness

Courier
28”

  
52 cm
54 cm
56 cm  

58 cm
60 cm  21   

alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: alhonga v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t202pb 
24/32/42t

első váltó/front derailleur: shimano tx51

hátsó váltó/rear derailleur: shimano acera

váltókar/shifters: shimano st-ef51

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 cfx700c

köpeny/tires: kenda k1067 622x28 black

extrák/extras: -

férfi/fehér/türkiz-szürke (matt)

férfi/antracit/cián-fehér (matt)
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Trekking

Ravenna Alivio
28”

  
17”
19”
21”  

24   63 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: suntour nex-p mlo

első fék/front brake: shimano brm421 v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: shimano brm421 v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xce328pb 28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano ty10t

hátsó váltó/rear derailleur: shimano alivio

váltókar/shifters: shimano acera

első agy/front hub: shimano agydinamó / hub dynamo

hátsó agy/rear hub: quando alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: continental  country ride 622x37 
reflektoros

extrák/extras: agydinamó, állófényes világítás, 
sárvédő, csomagtartó / dynamo hub, lighting w 
standlight, mudguards, carrier

női/babyblue/fehér-krém

férfi/fekete/cián-piros

női/fehér/
lila-szürke
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Trekking

Ravenna Acera
28”

  
17”
19”
21”  

21   63 mm  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu húzott / butted

villa/fork: suntour nex-p

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: alhonga v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t208pbg 
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tx51

hátsó váltó/rear derailleur: shimano acera

váltókar/shifters: shimano ef-65

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c 

extrák/extras: állófényes világítás, sárvédő, 
csomagtartó / lighting w standlight, mudguards, 
carrier

férfi/fekete/cián-piros

női/fehér/lila-szürke
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Trekking

Ravenna 100

 28”

  
17”
19”
21”  

21   alu/alloy 

 

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t208pbg 
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tx51

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx55d

váltókar/shifters: shimano ef-51

első agy/front hub: shimano agydinamó / hub dynamo

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: agydinamó, állófényes világítás, 
sárvédő, csomagtartó / dynamo hub, lighting w 
standlight, mudguards, carrier

női/fehér/ 
lila-szürke

női/navykék/fehér-pink

férfi/navykék/fehér-türkiz

férfi/fekete/
cián-piros

női/babyblue/
fehér-krém
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Trekking

Ravenna 50

 28”

  
17”
19”
21”  

21   alu/alloy 

 

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: suntour xcc-t208pbg 
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tx51m6

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx55d

váltókar/shifters: shimano ef-51

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: állófényes világítás, sárvédő, 
csomagtartó / lighting w standlight, mudguards, 
carrier

női/fehér/lila-szürke

női/navykék/
fehér-pink

férfi/navykék/fehér-türkiz

férfi/fekete/
cián-piros
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Trekking

Ravenna 30

 28”

  
19”
21”  

21  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu/alloy 28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tz-31

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx-35b

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: alloy, silver, warrior 36h

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / 
lighting, mudguards, carrier női/fehér/

szürke-lila
női/navykék/

fehér-piros

férfi/fekete/cián-fehér

női/fekete/pink-fehér
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City

Venezia 30

 26”

  
17”
19”
21”  

21  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tz31

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35b

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: remerx, rmx20 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.75”

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / 
lighting, mudguards, carrier

női/fehér/ szürke-lila

női/navykék/
fehér-piros

férfi/fekete/ cián-fehér

női/fekete/
pink-fehér
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City

Ravenna 6
28”

  
19”
21”  

6  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tz50

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: warrior 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / 
lighting, mudguards, carrier

női/fehér/ szürke-lila

női/navykék/fehér-piros

női/fekete/
pink-fehér
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City

Venezia 6

 26”

  
17”
19”
21”  

6  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tz50

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: remerx, rmx20 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.75”

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / 
lighting, mudguards, carrier női/fehér/ 

szürke-lila

női/navykék/fehér-piros

női/fekete/pink-fehér
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City

Padova 28”
28”

  
17”
19”  

3   alu/alloy 

  
Új

modell

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 42t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: shimano agydinamó / hub 
dynamo

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: mach1 er-10 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: agydinamó, állófényes világítás, 
sárvédő, csomagtartó / dynamo hub, lighting w 
standlight, mudguards, carrier

női/fekete/türkiz

női/fehér/pink

32 www.neuzer.hu



City

Padova 26”
26”

  
17”
19”  

3   alu/alloy 

  
Új

modell

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 42t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: shimano agydinamó / hub 
dynamo

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: mach1 er-10 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.75”

extrák/extras: agydinamó, állófényes világítás, 
sárvédő, csomagtartó / dynamo hub, lighting w 
standlight, mudguards, carrier

női/fehér/pink

női/fekete/türkiz
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City

Ravenna N3
28”

  
19”
21”  

3  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 42t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: warrior 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: agyváltó, világítás, sárvédő, csomag-
tartó / gear hub, lighting, mudguards, carrier

női/fehér/szürke-lila

női/navykék/
fehér-piros

női/fekete/
pink-fehér

férfi/fekete/cián-fehér
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City

Venezia N3
26”

  
17”
19”
21”  

3  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: remerx, rmx20 26”

köpeny/tires: kenda 26x1.75”

extrák/extras: agyváltó, világítás, sárvédő, csomag-
tartó / gear hub, lighting, mudguards, carrier női/fehér/

szürke-lila

női/navykék/fehér-piros

női/fekete/
pink-fehér

férfi/fekete/cián-fehér
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City

Mary

 28”

  
17”
19”  

1   alu/alloy 

  
Új

modell

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: wheeltop alu / alloy 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: kontrás / coaster brake

felnik/rims: duplafalú alu / alloy double wall

köpeny/tires: vredestein 700x47c

extrák/extras: világítás, sárvédő, első csomag-
tartó, patkózár / lighting, mudguards, front 
carrier, wheel lock

női/grapefruit/szürke

női/türkiz/krém
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City

Summer

 28”

  17”  
3  acél/steel  

 
Új

modell

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 42t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: warrior 28”

köpeny/tires: kenda 700x40c krém

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / 
lighting, mudguards, carrier

női/türkiz/fehér

női/padlizsán/fehér
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City

Balaton
26”

 
28”

  
19”  1  acél/steel  

 

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: acél / steel 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: velosteel kontrás / coaster brake

felnik/rims: warrior 28”

köpeny/tires: kenda k192 700x35c

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / lighting, 
mudguards, carrier. elérhető 26”-os kerékméretben is szimpla-
falú felnivel / also available in 26” version with single wall rims. 
premium verzió krém köpennyel és barna nyereggel és markolattal 
/ premium version is with cream tires and brown saddle and grip

női/krém/virágos

férfi/fekete/szürke-cián

női/fehér/
virágos

női/bordó/ 
virágos
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City

Classic 28” Premium
28”

  18”  
1  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: acél / steel 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: velosteel kontrás / coaster brake

felnik/rims: warrior 28”

köpeny/tires: kenda 700x40c 
extrák/extras: 

extrák/extras: világítás, sárvédő, csomagtartó / 
lighting, mudguards, carrier

női/mályva/fehér

női/krém/barna

női/fehér/
fekete
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Folding

Folding Nexus 20”
20”

  3  

 alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 36t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: remerx rmx20 20”

köpeny/tires: kenda 20x1.75”

extrák/extras: agyváltó, állófényes világítás, 
sárvédő, csomagtartó / gear hub, lighting w 
standlight, mudguards, carrier

uni/fekete/fehér-cián

uni/fehér/fekete-piros
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Folding

Folding Sport 20”
20”

  7  

 alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 48t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano a050

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: remerx rmx20 20”

köpeny/tires: kenda 20x1.75”

extrák/extras: -

uni/fekete/fehér-kék

uni/fehér/fekete-piros
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Speciális/Utility

Trike
24”

 
26”

  
3  6  acél/steel 

 

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: -

első fék/front brake: dobfék / drum brakes

hátsó fék/rear brake: -

hajtómû/cranks: acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3s vagy/or shimano tx

váltókar/shifters: shimano nexus 3s vagy/or shimano sl-rs35

első agy/front hub: alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus, vagy alu / alloy

felnik/rims: warrior 26/24”

köpeny/tires: kenda 24 x 1,95” / 26 x 1,95”

extrák/extras: sárvédő, láncvédő, első esővédő, csomagtartó / 
mudguards, chainguard, front rain cover, carrier. 3 sebességes 
agyváltós és 6 sebességes láncváltós kivitelben is kapható / 
available w 3 speed gearhub or 6 speed derailleur

uni/neonzöld/fekete
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Speciális/Utility

Teherhordó
20”

 
26”

  
1  3  alu/alloy 

 

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3s

váltókar/shifters: shimano nexus 3s

első agy/front hub: alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus, vagy alu / alloy

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall 20 / 26”

köpeny/tires: continental 20 / 26”

extrák/extras: speciális, 40 kg terhelhetőségű első  
csomagtartó, sárvédő, láncvédő, agyváltó / specially 
designed front carrier up to 40 kgs of load, mudguards, 
chainguard, gearhub

uni/narancs/fekete

43www.neuzer.hu



Speciális/Utility

Postás 26”
26”

  1  
3   alu/alloy 

 

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall  26”

köpeny/tires: continental 26”

extrák/extras: agyváltó, első-hátsó csomagtartó táskával, elemes 
világítás, spirálzár, sárvédő, láncvédő / front and rear racks w mailbags, 
battery lights, lock, mudguards, chainguard. egy sebességes kivitelben is 
elérhető / also available with single speed drivetrain

uni/bordó/fehér
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Speciális/Utility

Postás 20”
20”

  1  
3   alu/alloy 

 

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall  20”

köpeny/tires: continental 20”

extrák/extras: agyváltó, első-hátsó csomagtartó táskával, elemes 
világítás, spirálzár, sárvédő, láncvédő / front and rear racks w mailbags, 
battery lights, lock, mudguards, chainguard. egy sebességes kivitelben is 
elérhető / also available with single speed drivetrain

uni/bordó/fehér
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Soul

Apocalypse
24”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: dupla vállas  acél / double wall steel

első fék/front brake: mechanikus tárcsa / 
mechanical disc

hátsó fék/rear brake: mechanikus tárcsa / 
mechanical disc

hajtómû/cranks: acél / steel 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: alu / alloy

hátsó agy/rear hub: alu / alloy

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall  24”

köpeny/tires: 24 x 30”

extrák/extras: sárvédő, láncvédő, rugós nyereg / 
mudguards, chainguard, spring saddle

uni/fekete/fehér
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Soul

Leopard
26”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: dupla vállas  acél / double wall steel

első fék/front brake: mechanikus tárcsa / 
mechanical disc

hátsó fék/rear brake: mechanikus tárcsa / 
mechanical disc

hajtómû/cranks: acél / steel 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: alu / alloy

hátsó agy/rear hub: alu / alloy

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall  26”

köpeny/tires: 26 x 2,125”

extrák/extras: sárvédő, láncvédő, rugós nyereg / 
mudguards, chainguard, spring saddle

uni/fekete/bronz
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Soul

Jaguar
24”

 
26”

  
1  acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: dupla vállas  acél / double wall steel

első fék/front brake: mechanikus tárcsa / me-
chanical disc

hátsó fék/rear brake: mechanikus tárcsa / 
mechanical disc

hajtómû/cranks: acél / steel 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: alu / alloy

hátsó agy/rear hub: alu / alloy

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall  26/24”

köpeny/tires: 26 x 2,0” / 24 x 3,0”

extrák/extras: sárvédő, láncvédő, rugós nyereg /  
mudguards, chainguard, spring saddle

uni/fekete/bronz
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Soul

Twilight
26”

  3  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra és v-fék / coaster 
and v-brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 38t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3cc

váltókar/shifters: shimano nexus 3cc

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: alu duplafalú / alloy double wall  26”

köpeny/tires: kenda k1008a 26x2.125”

extrák/extras: sárvédő, láncvédő / mudguards, 
chainguard

uni/barna/ezüst

uni/fekete/
ezüst

uni/fehér/fekete
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Cruiser

Hawaii
26”

  3  
alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3s

váltókar/shifters: shimano nexus 3s

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: henli hl20va

köpeny/tires: kenda k1008a 26x2.125”

extrák/extras: agyváltó, sárvédő, láncvédő, első-
hátsó csomagtartó / gear hub, mudguards, 
chainguard, front and rear carriers

férfi/grafit szürke/ezüst

női/krém/narancs
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Cruiser

Road/Maori/Army
26”

  3  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano nexus 3s

váltókar/shifters: shimano nexus 3s

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: henli hl20va

köpeny/tires: kenda k1008a 26x2.125”

extrák/extras: agyváltó, sárvédő, láncvédő / gear 
hub, mudguards, chainguard

férfi/khaki/ fehér

férfi/fehér/fekete

férfi/fekete
barna 
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Cruiser

California
26”

  3  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster 
brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano 
nexus 3s

váltókar/shifters: shimano nexus 3s

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: shimano nexus

felnik/rims: henli hl20va

köpeny/tires: kenda k1008a 26x2.125”

extrák/extras: agyváltó, sárvédő, láncvédő / 
gear hub, mudguards, chainguard

női/feketeférfi/fehérférfi/fekete női/fehér női/krém

női/orgonalila

férfi/navykék

férfi/krém

női/neonzöldnői/bordónői/rózsaszín női/babyblue női/navykéknői/celeste
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Cruiser

Beach
26”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: alhonga v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster 
brake

hajtómû/cranks: prowheel alu / alloy 44t

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: velosteel kontrás / 
coaster brake

felnik/rims: henli hl20va

köpeny/tires: kenda k1008a 26x2.125”

extrák/extras: sárvédő, láncvédő /  
mudguards, chainguard

női/celeste

férfi/krém

női/orgonalilanői/bordónői/rózsaszín női/babyblue női/navykék

női/feketeférfi/fehérférfi/fekete női/fehér női/krémférfi/navykék

női/neonzöld
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Gyermek/Kids

Mistral 24”
24”

  15”  
18  alu/alloy  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: suntour m3010 24”

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel  
28/38/48t

első váltó/front derailleur: shimano tz31

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tz50

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess alu / alloy

hátsó agy/rear hub: assess alu / alloy

felnik/rims: warrior 24”

köpeny/tires: kenda 24 x 1.90”

extrák/extras: -

fiú/fekete/fehér-cián

lány/fehér/lila-cián
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Gyermek/Kids

Mistral 20”
20”

  15”   
6  acél/steel  

váz/frame: al6061 alu

villa/fork: chilli ch-386  20”

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano ty18

váltókar/shifters: shimano rs31

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: assess acél / steel

felnik/rims: remerx rmx 20 20”

köpeny/tires: kenda 20 x 1.75”

extrák/extras: -

fiú/fekete/fehér-cián

lány/fehér/lila-cián
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Gyermek/Kids

Bobby / Cindy 24”City
24”

  15”  
6  18  acél/steel 

 

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel  
28/38/48t

első váltó/front derailleur: qd-06,

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35b

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: assess acél / steel

felnik/rims: remerx rmx 20 24”

köpeny/tires: kenda 24 x 1.90”

extrák/extras: a fiú kivitel 18, a lány 6 sebességes 
/ the boys bike is 18 the girls model is 6 speed, 
csomagtartó és sárvédő / mudguards and rack

lány/lila/pink

fiú/fehér/narancs-cián

fiú/királykék/ 
fehér-zöld

lány/fehér/
pink

lány/pink/
pink
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Gyermek/Kids

Bobby / Cindy 24”
24”

  15”  
6  18  acél/steel 

 

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel  
28/38/48t

első váltó/front derailleur: qd-06,

hátsó váltó/rear derailleur: shimano tx35b

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: assess acél / steel

felnik/rims: remerx rmx 20 24”

köpeny/tires: kenda 24 x 1.90”

extrák/extras: a fiú kivitel 18, a lány 6 sebességes / 
the boys bike is 18 the girls model is 6 speed

fiú/királykék/ fehér-zöld

lány/fehér/pink

fiú/fehér/
narancs-cián

lány/lila/
pink

lány/pink/
pink
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Gyermek/Kids

Bobby / Cindy 20”City
20”

  13”  
6  acél/steel  

lány/pink/
pink

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano ty18

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: assess acél / steel

felnik/rims: remerx rmx 20 20”

köpeny/tires: kenda 20 x 1.75”

extrák/extras: csomagtartó és sárvédő /  
mudguards and rack

fiú/királykék/fehér-zöld

fiú/fehér/
narancs-cián

lány/lila/
pink

lány/fehér/pink
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Gyermek/Kids

Bobby / Cindy 20” 6S
20”

  13”  
6  1  acél/steel 

 

lány/pink/pink

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: logan v-fék / v-brake

hátsó fék/rear brake: logan v-fék / v-brake

hajtómû/cranks: prowheel acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: shimano ty18

váltókar/shifters: shimano rs35

első agy/front hub: assess acél / steel

hátsó agy/rear hub: assess acél / steel

felnik/rims: remerx rmx 20 20”

köpeny/tires: kenda 20 x 1.75”

extrák/extras: egy sebességes kivitelben is 
elérhető / also available in single speed version lány/lila/ 

pink
fiú/királykék/

fehér-zöld
lány/fehér/

pink

fiú/fehér/narancs-cián
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Gyermek/Kids

BMX 16”
16”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: patkófék / caliper brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: acél / steel

hátsó agy/rear hub: kontrás / coaster brake

felnik/rims: alu szimpla falú / alloy single wall

köpeny/tires: 16 x 1,75”

extrák/extras: kitámasztó kerék, sárvédő, láncvédő / 
support wheel, mudguards, chainguard

fiú/királykék-világoskék/wildwagon

fiú/neonzöld-
világoskék/
wildwagon

lány/fehér- 
vanilia-szilva/

cupcake

lány/pink-cián/cupcake
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Gyermek/Kids

BMX 12”
12”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: patkófék / caliper brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: acél / steel

hátsó agy/rear hub: kontrás / coaster brake

felnik/rims: alu szimpla falú / alloy single wall

köpeny/tires: 12 x 1,75”

extrák/extras: kitámasztó kerék, sárvédő, láncvédő / 
support wheel, mudguards, chainguard

lány/fehér-vanilia-szilva/cupcake

fiú/királykék-
világoskék/
wildwagon

lány/pink-cián/
cupcake

fiú/neonzöld-világoskék/wildwagon
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Gyermek/Kids

Cruiser 16”
16”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: patkófék / caliper brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: acél / steel

hátsó agy/rear hub: kontrás / coaster brake

felnik/rims: alu szimpla falú / alloy single wall

köpeny/tires: 16 x 1,75”

extrák/extras: kitámasztó kerék, sárvédő, láncvédő / 
support wheel, mudguards, chainguard

lány/fehér/fekete

fiú/fekete/fehér
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Gyermek/Kids

Cruiser 12”
12”

  1  
acél/steel  

váz/frame: hi-ten acél / steel

villa/fork: merev acél / rigid steel

első fék/front brake: patkófék / caliper brake

hátsó fék/rear brake: kontra / coaster brake

hajtómû/cranks: acél / steel

első váltó/front derailleur: -

hátsó váltó/rear derailleur: -

váltókar/shifters: -

első agy/front hub: acél / steel

hátsó agy/rear hub: kontrás / coaster brake

felnik/rims: alu szimpla falú / alloy single wall

köpeny/tires: 12 x 1,75”

extrák/extras: kitámasztó kerék, sárvédő, láncvédő / 
support wheel, mudguards, chainguard

fiú/fekete/fehér

lány/fehér/fekete
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Gyártó és Forgalmazó / Manufacturer:

Neuzer Kft.
H-2500, Esztergom, Mátyás k irály  út  45.,  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


