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Hodnû muziky za málo
penûz, to je hlavní dÛvod,
proã jsou v na‰í nabídce
biky ﬁady XC. Rámy této
ﬁady jsou samozﬁejmû
vyrobeny z prvotﬁídního
materiálu, ale také díky
vhodné skladbû
spolehliv˘ch komponentÛ
se tyto Rock Machiny
stávájí dostupnûj‰ími, neÏ
jste si kdy byli ochotni
pﬁipustit. ZÛstane tak pouze
na vás, s jakou silou se
opﬁete do pedálÛ.

thunder
rám RM custom Alu 7005 T6
vidlice MOZO R-150a, 76, adjustable
mûniãe Shimano Deore/Acera ﬁazení Sram MRX-204-8
brzdy Hardware stﬁed Truvativ X-forge, 22-32-42
kola Hardware, Weinmann CN-520, Kenda 1.95
velikosti 18", 19", 20", 21” váha 12,8 kg
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machine pﬁedstavuje nové biky
pro sezónu 2003
trip

¤ada XC zahrnuje celkem 7 kol s pﬁední odpruÏenou
vidlicí vãetnû celoodpruÏeného modelu Tornado, jejichÏ
základem jsou rámy ze superlehkého materiálu Alu 7005
T6. Kompletní specifikace a dal‰í informace najdete na
www.rockmachine.cz
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Firma Giro jako jeden z průkopníků cyklistických přileb je zároveň synonymem té nejvyšší
kvality a technologické úrovně. Pokud se člověk
podívá na vybavení profesionálního pelotonu,
bude hrát právě Giro důležitou roli. Mnoho slavných jmen ze současnosti i minulosti je s touto
značkou právem spojováno. Například model
Exodus, ač není již v nabídce, se stal doslova
nesmrtelným. Miguel Martinez kdysi zvolil tuto
přilbu právě pro svou robustnost a dokonalé
odvětrání, a právě díky těmto vlastnostem jsou
přilby Giro právem uznávány.
Úplnou novinkou pro rok 2003 je biková při-

lba Animas. Její tělo připomíná spíše cedník než
klasickou přilbu. Futuristický design, na nějž
jsme ostatně u Gira zvyklí, se společně se
sedmadvaceti průduchy stará o patřičnou ventilaci. Starý známý upínací systém Roc Loc 3 zajišuje přesné usazení na hlavě. Skořepina ve
spodní i zadní části plní roli jak estetickou, tak
pevnostní a stará se zároveň o to, aby přilba vypadala co nejdéle jako nová. Jako všechny elitní modely od této značky má i Animas nastavitelný sklon štítku. Novinka je nabízena ve dvou
velikostech a třech barvách. Můžete si tedy vybrat z červené, modré nebo stříbrné. Maloobchodní cena přilby činí 3 490,– korun, její hmotnost je 298 gramů.
Lance Armstrong, asi největší hvězda současné silniční cyklistiky, spojil také své jméno
právě se značkou Giro. Přestože je v nabídce
také klasický silniční model Pneumo v barvách
USPS, pro opravdové fajnšmekry je připravena
její modifikace s názvem Lance. Ta přesně od-

povídá právě Armstrongově přilbě a to včetně
týmových nápisů. Jinak je přilba samozřejmě
totožná s klasickým top–modelem značky. Dokonalé odvětrání a upínací systém Roc Loc 4
jsou samozřejmostí. Součástí přilby je také pevný obal sloužící pro ochranu při transportu božské přilby. Jeho zapínání umožňuje klasický zip
téměř po celém obvodu, pružné výstelky zajišují přilbě maximální komfort. Fakt, že právě Giro dotahuje své výrobky k absolutní dokonalosti, potvrzuje síovina na spodní části krabice pro
rychlejší vyschnutí propocené přilby a stříbrná
hvězda s plastickým logem, která se stará
o patřičný image. Lancova přilba se na náš trh
dodává ve dvou velikostech a to 55–59 a 59–63
centimetrů. Vypadat jako Armstrong ovšem neznamená pouze být zpívající černoch a hrát na
trubku nebo se procházet ve skafandru po Měsíci, ale také investici v podobě necelých šesti
tisíc korun za tuto skvostnou pokrývku hlavy.
Text a foto: Honza

