
Tipy a novinky pro všechny cyklisty
Hustilka
FORCE MAGNA

Dílenská pumpa Force Magna s ma-
nometrem do 160 PSI/ 11bar tvoří nový 
přírůstek v sortimentu pump od Force. 
Kvalitní celohliníkové tělo zaručuje bytel-
nost a dlouhou životnost. Hlavice je po-
užitelná na všechny typy ventilků (moto, 
FV galuskový a klasický). Pumpa je vysoká 
62 cm a váží 920 g. Maloobchodní cena: 
999 Kč včetně DPH.
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Elektrokolo Yeti 160E
První ebike od Yeti. Závodní stroj stvořený na tratích 

E-EWS využívá platformy Shimano EP8 s kapacitou 
baterie 630Wh. Postaven je na zdvizích 170/160mm. 

Rám využívá zbrusu nové zavěšení SixFinity nahrazující 
vahadlo Switch Infi nity. K dostání ve dvou úrovních vý-
bavy. Cena 279 000 Kč a 349 000 Kč podle provedení.

www. bikeporn.cz

Merida Charger – 
univerzální přilba do terénu 
i na silnici

Bez přilby na kolo rozhodně nesedejte. MERIDA 
Charger je sice univerzální, ale velmi komfortní přilba 
pro jakýkoliv druh cyklistiky. Pevná konstrukce z jed-

noho kusu má celkem 21 větracích průduchů, nasta-
vitelnou velikost pomocí kolečka a odnímatelný kšilt. 
V nabídce ji najdete v několika barevných provedeních. 
Cena 1399 Kč.

www.merida-bike.cz

Brooks Scape série 
v elegantní černé

Brooks představil svoji Scape sérii brašen pro dobro-
družné výpravy v černé barvě. Série, určená pro bike-
packing a cykloturistiku byla uvedena vloni v tajemné 

„mud green“ barvě a hned si našla své příznivce, kteří 
ocení výborné zpracování, chytré detaily, vodotěsnost 
a v neposlední řadě také vzhled s odkazem na tradiční 
design této značky. Cena 1190 Kč.

www.azub.cz

Cyklotrenažér
pro virtuální závody

Tacx Flux S je chytrý, setrvačníkový cyklotrenažér, 
který může být řízený z počítače, tabletu nebo chytrého 
telefonu a simulovat jízdu po virtuální trase. Můžete se 

tak s ním přihlásit do virtuálních cyklistických závo-
dů, které mají svou sezónu v chladných měsících. Flux 
S poskytuje zátěž až 1500 Wattů a simuluje stoupání 
až 10 %, což stačí pro většinu hobby cyklistů. Cena 
15 390 Kč.

www.garmin.cz

Crossová kola od HEADu
Cesta z města do lesa nebo z lesa do města… neu-

míte se rozhodnout, co máte při jízdě na kole raději? 
V tom případě je v nabídce crossová řada jízdních kol 

HEAD, která zahrnuje modely I-Peak a X-Rubi Cross. 
S lehkostí zvládnou městský provoz cestou do práce 
a stejně tak i výlet za hranice města, kde končí nudný 
asfalt a začíná příroda. V pohodě zvládnete ujet lehký 
terén a ze sedla se kochat okolím. Vybírat můžete pán-
skou nebo dámskou variantu I-Peak z mechanickými 
brzdami a převody 3×8 za 12 789 Kč nebo s hydrau-
lickými brzdami a převody 3×9 za 16 539 Kč. X-Rubi 
Cross, šestý článek oblíbené řady X-Rubi, je osazený 
komponenty Shimano Deore, převody 3×10 a pořídíte 
ho za 22 049 Kč.

Více na www.novusbike.cz nebo www.head-bike.com.

Royal Bay nabízí nově 
i bandáže

Česká značka kompresních doplňků rozšiřuje 
portfolio kompresních návleků, podkolenek, kraťasů 
a sportovních ponožek o bandá-
že na koleno a kotník. Bandáže 
Royal Bay Ortho pomáhají 
předcházet zraněním, fi xují při 
sportu silně namáhané partie 
a pomáhají s urychlením re-
generace po zranění kolene či 
kotníku. Výhodou bandáží je, 
že poskytují rovnoměrnou kom-
presi po celé délce bandáže, čímž zajišťují komplexní 
ochranu celé partie a současně i snižují bolestivost. 
Bandáže jsou velmi pohodlné, k čemuž přispívá tech-
nologie kruhového pletení i zvolený nedráždivý materi-
ál. Barva černá, cena od 350 Kč.

Více na www.royalbay.cz.

Světlo Giant Recon HL 1800
Giant Recon HL 1800 je špičkové světlo pro nároč-

né uživatele. Kromě vysokého světelného toku (1800 
lumenů) má funkci monitorování 
okolního světla pro opti-
mální nastavení výkonu, 
což pomáhá šetřit baterii, 
a také možnost spárování 
s cyklopočítačem značky 
Garmin (přes ANT+), který 
vám pak na displeji zobrazí infor-
maci o stavu baterie světla a zvoleném 
světelném režimu. Světlo je vhodné pro použití na ří-
dítkách i na přilbě. Součástí balení je držák na řídítka, 
GoPro držák a nabíjecí USB kabel. Cena: 3169 Kč.

www.giant-bicycles.cz

Nová zásilka kol United 
s vlajkovou lodí Clovis 7.10 

Další várka kol značky United, letošní novinky 
na českém trhu dorazila na sklad dovozce, jihočeské 
fi rmy CYKLOŠVEC. Vlajkovou lodí v podobě 29" 
modelu Clovis 7.10 s cenovkou 34 990 Kč, se značka 

dostává do kategorie sportovně laděných kol s ambice-
mi pro amatérské závodní použití. Dvakrát zeslabovaný 
Alu 6061, rám boost standardu osazený vidlicí Rock 
Shox Recon nenechá nikoho na pochybách, v jaké spo-
lečnosti se pohybuje. Jednopřevodník a dvanáct rych-
lostí měniče Shimano SLX, hydraulické kotoučové brz-
dy a pláště Maxxis sestavu vhodně doplňují.

www.cyklosvec.cz

Wetarflex 
Pokud hledáte tu nejlepší ochranu v mírně vlhkých 

podmínkách, Waterfl ex jsou vaší volbou. Pokročilý 
2mm materiál WaterFlex 
s vnější polyuretanovou 
gumou a vnitřním mate-
riálem MicroFleece na-
bízí tu nejvyšší úroveň 
odolnosti proti vodě, 
pružnost a odolnost. 
Dvě zesílené části na špičce 
a patě. K nabídce v černé i ne-
on verzi. MOC cena s DPH je 1190 Kč.

Více na www.jmctrading.cz.

Horká novinka Continental 
Grand Prix 5000 S TR 

Continental začátkem října představil novou bezdu-
šovou variantu pro nejprodávanější a nejlepší silniční 
pláště Ciontinental Grand Prix 5000. Nový Grand 
Prix 5000 S Tubeless Ready je lehčí, 
rychlejší a s lepší ochranou proti 
defektu, než kdy dříve. Nový 
standard bezdušové techno-
logie v silničních pláštích. 
Plášˇ%t je o 20 % rych-
lejší, má nově dvě vrst-
vy běhounu 220 TPI. 
Nabízí také o 28 % lepší 
ochrana proti defektu 
a přidaná vrstva bočnice dává extra ochranu a stabilitu 
při nižším tlaku. Je o 50 g lehčí díky nové konstrukci. 
Cena 1799 Kč.

www.schindler.cz
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FLR DEFENDER MTB
Zimní cyklistické tretry určené pro MTB přiná-

ší maximální možnou ochranou proti chladu a vodě. 
Nepromokavá membrána 
DryS-Tex chrání nohy před 
vodou a zároveň je prodyš-
ná. Ochranu před chladem 
dodává syntetická izolace Eco 
Star (400 g/m) a fl eecová 
podšívka. Svrchní ma-
teriál je vysoce odolná 
Cordura chráněná po ob-
vodu kvalitní kůží. Vnitřní šně-
rování je překryté na vnějšku légou se suchým zipem. 
Oblast kotníku chrání neoprénový lem. Poutko na patě 
usnadňuje obutí a vyzutí. Podrážka M250 je díky pro-
fi lu vhodná i pro chůzi a má protiskluzové výstupky. 
Refl exní prvky zvyšují viditelnost jezdce na šera či ml-
hy. Cena 3590 Kč.

www.levelsportkoncept.cz 
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Rukavice Author Windster 
Shell X7

Celoprstové rukavice Author Winsdster Shell X7 
nabízí prodyšné teplo v textilie Lycra 
Fleece. Skládací návlek vyrobený 
z materiálu UTRA 3 Tech po-
skytuje dokonalou ochranu 
prstů při chladném počasí. 
Vlastnocti rukavic: Lycra Fleece 
prodyšná tkanina pro maximální 
komfort, měkčený fl eece na palci 
pro stírání potu nebo vlhkosti 
z brýlí, silikonový protiskluzo-
vý potisk prstů a dlaně, vysoká 
manžeta pro jednoduché zasu-
nutí do rukávu oblečení, skládací návlek z materiálu 
ULTRA III TECH poskytuje dokonalou ochranu proti 
větru a vodě. Cena 550 Kč.

www.author.cz

Schwalbe Marathon
Schwalbe Marathon je spolehlivý trekingový a ces-

tovní plášť, který se řadí mezi nejlehčí pláště ve své 
kategorii. Speciální kaučuková 3 mm 
silná vrstva zesílená dvojitou ny-
lonovou membránou zvaná 
GreenGuard, zajistí ochra-
nu proti defektu. Směs 
Endurance vyniká svou 
odolností a zvládá vel-
ký nájezd kilometrů. 
Další přednosti tohoto 
pláště je jeho dobrá při-
lnavost na suchých i mokrých cestách a možnost použi-
tí i na elektrokolech. Cena 893 Kč.

www.paul-lange.cz
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