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MTB Race Pro
Nejvýše postavená série čistokrevných závodních biků byla pro příští rok rozšířena o dva
modely, a sice Hacker a Blade. Ale i ostatní
modely, Sabotage, Sabotage DSC a Raptor,
byly zdokonaleny. A nejednalo se pouze o nové designy. Všechny špičkové kinesiové rámy
série MTB Race Pro mají nyní výraznější výztuhu ve spoji spodní a hlavové trubky. To znamená, že dokonalé bylo opět zdokonaleno. Jinak
zůstal rám beze změn. Je možné jej zakoupit
i samostatně za cenu 9990 korun. Zajímavostí
série MTB Pro Race jsou také u všech modelů
použité představce FSA XC 120. Řídítka a sedlovky nesou zcela nové logo KBIX Pro-Race.
Jedná se o novou komponentovou řadu náležící značce Kelly's, které není co se týče hmotnosti a kvality co vytknout. Svým designem tyto
komponenty výborně doplňují představce FSA.
Ladiči jistě uvítají fakt, že komponenty KBIX budou samostatně v prodeji a za velice příznivé
ceny.
Oba modely Sabotage mají nové zajímavější barevné provedení. Na první pohled lze už
zdálky rozeznat kotoučovou verzi DSC od klasické, nebo mají prohozené odstíny přední
a zadní partie rámu. Samozřejmostí zůstává
u obou modelů kompletní sada Shimano XTR,
u verze DSC dokonce se zapletenými koly z téže sady. Model s klasickými brzdami nabízí ráfky Mavic X225 zapletené na nábojích XTR. Samozřejmostí řady Sabotage je vidlice Rock
Shox SID Team se zavíráním z řídítek. Fantastické je, že u obou modelů Sabotage se podařilo dostat váhu těsně pod deset kilogramů.
Neméně zajímavá je i cena. Za Sabotage DSC
s kotoučovými brzdami zákazník zaplatí bez
deseti korun rovných sto tisíc. Sabotage na
véčkách je o dvacet tisíc levnější.
Model Raptor je vybaven totožným rámem
doplněným o vidlici Manitou Skareb Super. Ze
Shimana Deore XT je použito podle našeho ná-

zoru to nejlepší, a sice kliky a náboje. Přesmykač náleží sadě XTR a ostatní osazení bude vyhovovat všem, kteří vyznávají otočnou rukoje.
Řazení a přehazovačka nesou označení Sram
X.0, brzdové čelisti Sram 9.0. Váha tohoto modelu ve velikosti 19,5" je 10,05 kilogramu, cena
představuje částku 59 990 korun.
Novinkou pro rok 2004 je Hacker, který nabízí vyváženou kombinaci sad XTR, XT a LX.
Rám a vidlice jsou totožné jako u typu Raptor.
Mimo ceny (49 990 Kč) je kolo Hacker zajímavé i designem, který kombinuje matnou černou
se zlatou.
Nejníže postaveným modelem závodní série
je Blade. Jeho rám je rovněž vyroben z materiálu Kinesium Premium Aluminium, ovšem již
bez přídomku Superlite. To znamená, že bude
oproti vyšším typům o nějaký ten gram těžší.

Imagine

Blade
Trekking
Série Trekking nabízí čtyři kompletně vybavené modely vhodné pro turistickou jízdu. Lagoon a dámská Visage jsou postaveny na duralovém rámu, Athos a dámská Athena spoléhají na ocel. Všechna tato kola samozřejmě
nepostrádají kvalitní osvětlení, lehké plastové
blatníky, nosič a stojánek.

Definite SF
Stále se ovšem jedná o špičkový základ, který
je opět doplněn vidlicí Manitou Skareb Super.
Blade je dále vybaven kotoučovými brzdami
Hayes HFX-9 XC a kombinací sad Deore XT
a LX. Kdo si bude chtít Blade pořídit, zaplatí
39 990 korun.
MTB Marathon
Jediný model této série, Beast, zůstal pro
příští rok téměř beze změn. Novinkou je nahrazení vidlice RST za Suntour XC Pro-E. Rovněž
je u verze 2004 použit dokonalejší tlumič DNM
AO-33RC. Doporučená maloobchodní cena této bestie je 26 990 korun.
MTB XC
Tato řada obsahuje pro rok 2004 celkem
sedmnáct modelů. Tři nejvyšší, Mystery, Ma-

City
Jediný model této kategorie označený Lady
Automatic je postaven na duralovém rámu
s jednou nosnou trubkou přední části rámu.
Spolehlivé a jednoduché řazení zajišuje třírychlostní řada Shimano Nexus Auto-D. O pohodlí ve městě se starají vysoko zvednutá řídítka a velice pohodlné široké sedlo. Maloobchodní cena tohoto roztomilého stroje je

Sabotage
jestic a Imagine, jsou vybaveny rámem z duralu Kinesium.
Mystery je doplněn vidlicí Manitou Skareb
Super a osazen Shimanem Deore LX a XT.
Špičková je na tuto kategorii nejen váha (11,59
kg), ale i cena 37990 korun.
Model Majestic využívá novinky v podobě
vidlice Suntour Axon-E s uzavíráním z řídítek.
Vzhledem k vybavení kotoučovými brzdami
Hayes HFX-9 XC a kombinací komponentů
Deore LX a XT se cena 31 990 korun zdá být
neuvěřitelná.
Imagine je pro příští rok vybaven rovněž rámem z materiálu Kinesium Premium Aluminium, což je u tohoto modelu oproti letošnímu
roku nejvýraznější zlepšení. Odpružení si vzal
na starost Suntour XCP-D, který je uzavírací
z řídítek. Komponenty Deore a Deore LX, kliky
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načka Kelly’s pocházející ze sousedního
Slovenska udělala za několik posledních
let obrovský skok. Její výrobky nyní představují nejen výborný poměr mezi cenou a kvalitou, ale nabízí i nevšední design. Značka se již
letos se svými špičkovými modely Sabotage
nebo Raptor zapsala do srdcí nejednoho milovníka horské cyklistiky. Pro rok 2004 byla nabídka ještě rozšířena. Přibyly nejen nové modely kol, ale i celá řada zajímavých doplňků.
A jaký je Kelly’s pro rok 2004? Zkrátka zákazník
má opět na co šetřit.

Z

Hacker
Suntour, nášlapné pedály Wellgo, to vše za cenu 24 990 korun.
Další modely, Magic, Magnus DSC, Magnus, Salamander, Oxygen, Quartz DSC, Quartz, Spider a Scorpio, jsou vybaveny duralovým rámem. Zvláštním detailem těchto rámů je
napojení spodní rámové trubky na středovou
mufnu níže, než je obvyklé. Ve spojení s aeroprofilem spodní trubky to působí velice zajímavě. Prodejně velice úspěšný bude mimo jiné
jistě model Quartz DSC, který za cenu 15 990
korun nabízí kvalitní duralový rám, komponenty Shimano Alivio, a hlavně dvoupístkové hydraulické kotoučové brzdy Diatech Anchor.
Cross
Celkem dvanáct modelů kol charakterizuje
krosovou nabídku značky Kelly’s. Její vrchol
tvoří dvojice Definite a Phanatic. Obě kola jsou
vybavena kvalitním duralovým rámem a odpruženou vidlicí RST. V případě dražšího modelu
Definite za 16 990 korun se jedná o osazení
Shimano Deore LX a Nexave T401. Phanatic za
13990 spoléhá na kombinaci Shimano Deore
a Nexave T301.

12 990 korun.
Road Racing
Na silniční sérii značky Kelly’s se oproti letošku mnoho nezměnilo. Snad jedinou inovací
je použití komponentů s vlastním logem KBIX
Pro. Modely 9500 a 8300 mají zajímavý design
a v případě modelu 9500 za necelých sedmatřicet tisíc korun osazeného kompletní sadou
Shimano 105 se dá hovořit i o závodních ambicích. Kelly’s 8300 se Shimanem Sora pořídíte
za 19 990 korun.
A ostatní?
Doplňkový program značky Kelly’s je opravdu široký. Mimo pumpiček a osvětlení, jejichž
testy jsme vám nabídli v minulých číslech, nabízí
tato značka také přilby, závodní dresy a kraasy,
batohy, brašny, zámky a pláště. Novinku v programu tvoří dlouhé zimní kalhoty s membránou
a návleky na tretry ze stejného materiálu s označením Isowind. Stranou zájmu jistě nezůstanou
ani návleky na kolena, rukávky nebo samostatné zateplené nohavice. Určitě je z čeho vybírat.
Text: Honza, foto: archív

