


Wybór mistrzów. Stworzony aby wygrywać.



Nowe mocowanie tylnych kół zapewnia 
najwyższą stabilność przy jednoczesnym 
zachowaniu niskiej wagi. Oś tylna 
dostępna w wersji aluminiowej oraz 
wykonanej z włókna węglowego.

Nowa innowacyjna konstrukcja ramy zapewniająca więcej przestrzeni 
(aby nie ograniczać ruchów) oraz ergonomicznie umieszczone siedzisko 
tworzą nowy standard w zakresie właściwości jezdnych. Nowy Shark RS 
został zaprojektowany dla przyszłych mistrzów. Made by Quickie®.

Nowy przedni widelec zapewnia większą 
sztywność przy jednoczesnej niewielkiej 
wadze.

Innowacyjne oparcie, z niezależnie 
regulowanymi elementami, gwarantuje 
maksymalną ergonomię siedzenia. 

Mniejsza waga w połączeniu z poprawionym 
kształtem ramy. Najlepszy design w swojej 
klasie

Nowe koła (DT-SWISS) wykonane z włókna 
węglowego, to połączenie zaawansowanej 
technologii oraz świetnego wyglądu
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 WAGA:       Od 12.9 kg 

SZEROKOŚĆ RAMY:     34 - 42 cm (skoki co 2 cm)

 TYŁ:       regulacja kąta w zakresie 20° do 60°

 DŁUGOŚĆ KORBY:    155 - 175 mm (skoki co 5 mm) 

 PRZEKŁADNIA:     3x10 Shimano 

 HAMULEC:     Sram 

 DOSTĘPNE KOLORY:    30, patrz formularz zamówienia

SW + 32 cm

  SHARK RS 

2088 mm

70 mm

1476 mm





Ciesz się jazdą na rowerze. Poczuj powiew 
powietrza na swojej twarzy



Podnóżek z dużym zakresem regulacji 
pozwala dopasować go do każdego 
użytkownika.

Shark RT został zaprojektowany z myślą o osobach 
jeżdżących hobbistycznie oraz półzawodowcach. 
Posiada te same zalety co Shark RS, przy 
równoczesnym zapewnieniu większych możliwości  
regulacji. Nowy kształt lekkiej ramy zapewnia idealny 
komfort jazdy.

Nowy przedni widelec z regulacją, 
pozwala na zmianę wysokości  
 i głębokości korby, dając możliwość 
indywidualnego dopasowania  
do każdego użytkownika. 

Unikalna konstrukcja osi tylnej zapewnia 
niezwykle łatwą zmianę kół.

Ulepszony funkcjonalnie lekki hamulec 
postojowy wygląda fantastycznie.

Połączenie między ramą a widelcem jest 
niezwykle sztywne. Pozwalając przenieść 
więcej siły na napęd i w ten sposób 
zwiększyć efektywność jazdy.
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 WAGA:       Od 14,9 kg 

 SZEROKOŚĆ RAMY:     38 / 40 / 42 cm

 TYŁ:       regulacja kąta w zakresie 20° do 60°

DŁUGOŚĆ KORBY:    175 mm 

PRZEKŁADNIA:     3x9 Sram 

HAMULEC:     Sram 

DOSTĘPNE KOLORY:    błyszczący niebieski, błyszczący czerwony, 

czarny matowy, biały

  SHARK RT 

1476 mm 2088 mm

70 mm

SW + 32 cm


