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Nosič kol Montone 3B 
od Elite

Zadní nosič kol Montone od fi rmy Elite je vhodný 
pro většinu typů tažných zařízení. Montáž je snadná 
díky novému, nastavitelnému upínacímu systému. 
Nosič je skládací, snadno se přepravuje díky integrova-

ným kolečkům. Má uzamykací systém s hlavním klí-
čem (všechny zámky klíčované stejně). Třináctipinové 
napájecí připojení. Disponuje funkcí naklápění ovlá-
dané nohou, které zajišťuje snadný přístup do kufru. 
Nosnost 60 kg, maximální hmotnost jednoho kola 
30 kg. Cena 16 900 Kč.

www.paul-lange.cz
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Tipy a novinky pro všechny cyklisty
Pláště Good Year 

Značka Good year se po více 
jak sto letech vrací ke koře-
nům a na trh uvedla high-
-end pláště pro MTB, 
silniční i gravel kola. 
Letité zkušenosti s vý-
vojem pneumatik 
dělají z Good Year 
skvělou volbu 
i pro vaše kolo. 
Například plášť 
Peak, který je 
velmi lehký a je vyroben ze směsi, která snižuje valivý 
odpor a a zvyšuje přilnavost za mokra.

Good year najdete v e-shopu www.moolbike.cz.
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Nová svítilna Force Torch
Blíží se podzim, zima, bude 

třeba svítit. Force Torch 
je nejnovější a zároveň 
nejvýkonnější přírůs-
tek v nabídce svítilen. 
Disponuje svítivostí 
2000 lumenů a 13 funk-
cemi svícení (9 funkcí 
svícení a 4 blikání). Svítilna 
je nabíjena pres kabel USB-C 
a v balení rovněž najdete držák 
na řidítka 22,2 – 31,8 mm + dr-
žák na GoPro. Výdrž baterie je 2 až16 hodin v závislosti 
na zvoleném režimu. Svítilna může také sloužit i jako 
powerbanka. Cena 2399 Kč (model s obyčejnými skly)

www.kckcyklosport.cz
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Ledvinka od Ergonu
Ledvinka BA Hip Pack je novinkou v sortimentu 

značky Ergon. Převzala tradiční široký bederní pás, kte-
rý znáte z Ergon batohů. 
Společně s vychyta-
nou ergonomií, 
spoustou kapes 
a šikovných de-
tailů zde nechy-
bí ani prostor 
pro 1,5 litrový 
rezervoár na pití. 
Unikátně přichází 
s kompresním systé-
mem a Boa šněrováním. 
Díky němu se náklad ledvinky spolehlivě „přitiskne“ 
k vašim bedrům a vše pevně drží na svém místě.

www.zookee.cz
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Tlumiče Fox a marzocchi 
2022 již v prodeji

Tlumiče Fox modelové řady 
2022, zejména horké novinky 
v podobě nové řady FLOAT X 
a DHX určené pro AM a Enduro 
jsou od srpna skladem u dovoz-
ce značky – fi rmy Cyklošvec. 
Naskladněny byly všechny ak-
tuálně používané délky včetně 
metrických a Trunnion rozměrů. 
Krom toho na skladě došlo k dopl-
nění chybějících rozměrů populár-
ního univerzálního modelu FLOAT 
DPS a vloni inovované řady FLOAT 
X2 a DHX2. Stranou v tomto ohle-
du nezůstal ani pružinový Marzocchi 
BOMBER CR.

Více na www.cyklosvec.cz
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Novinky od Sport Arsenalu
Česká značka Sport Arsenal nabízí výběr ze 70 druhů 

brašen a nosičů v různých kategoriích, od bikepackin-
gu, přes klasickou cykloturistiku až po stylové kous-

ky v Carbon designu.  Novinkou pro letošní rok jsou 
například dva nosiče pod sedlo – Art.261 a Art.262, 
oba s nosností až 7 kg za 699 Kč a především Art.800 
CykloBabyBag, který se připevňuje na zadní stranu 
cyklosedačky a kombinuje tak vlastnosti cyklobrašny 
a batohu za 990 Kč.

Více na www.sportarsenal.cz
Držák mobilních telefonů 
Fidlock

Německý výrobce magneticko/mechanických uchyce-
ní FIDLOCK, připrvil spoustu novinek. Nově například 

v nabídce naleznete  držáky mobilních telefonů s mož-
ností umístění na řídítka nebo do víčka představce.

Více na www.bikeaction.cz

Dětské vozíky Qeridoo 
Vozík za kolo je praktickým řešením pro rodinné 

cyklovýlety, ale využijete jej i na běhání, bruslení či tu-
ristiku s dětmi. V aktuální kolekci Qeridoo najdete tři 
typy vozíků: Speedkid, Sportrex a Kidgoo. Kidgoo je 

k dostání také s nadstandardní výbavou ve verzích Pro 
a Sport. Všechny vozíky jsou k dispozici ve variantě pro 
jedno nebo dvě děti. Maloobchodní ceny vozíků se po-
hybují v rozmezí od 13 099 Kč do 25 990 Kč.

www.qeridoo.cz

Rychloupínací 
bikepackingová brašna 
na řídítka

Německý výrobce Ortlieb přichází s novou brašnou 
i novým upínacím patentem. Díky upínacímu systému 
Bar-Lock si vodotěsnou brašnu Ortlieb Handlebar-
Pack QR připevníte na kolo během chvilky a v cíli ji 

pak zase můžete rychle a jednoduše odepnout a vzít 
s sebou. Kromě bikepackingu je skvělá i pro delší jízdu 
na šotolině a díky šířce 32 cm také na závody. Vnější 
boční kapsy se hodí na drobné doplňky či jídlo, které je 
třeba mít k ruce i při jízdě. Záruka 5 let a objem 11 lit-
rů. Maloobchodní cena 3490 Kč.

www.azub.cz

Dvě novinky od Infini
Pro nadcházející „světelnou sezónu“ představujeme 

dvě novinky od Infi ni. Přední světlo Lava 500 Lite se 
svítivostí až 500 lm a dobou svícení až 8h. Zajímavostí 
tohoto světla je režim automatického jasu, kdy se režim 

svícení přizpůsobuje okolnímu světelnému prostředí. 
Druhou novinkou je zadní blikačka Metis. Ta nabízí 
nejen několik režimů svícení a blikání včetně oblíbe-
ného denního blikání, ale také výstrahu při brzdění, 
která upozorní blízké cyklisty i motoristy, že zastavu-
jete. Doba blikání je až 28h. Obě světla jsou dobíjecí 
přes MicroUSB. Doporučená cena pro přední světlo je 
990 Kč a pro blikačku 699Kč.

www.pazak.eu

Vyberte si kolo HEAD
Kola HEAD se vyrábí v České republice. Jsou mon-

tována na jednotlivých stojanech. V nabídce jsou od-
rážedla pro nejmenší děti, 16" model Junior, pro starší 

dětí modely ve velikostech 20–26". Dospělí mohou 
vybírat kola horská, trekingová, krosová, silniční i měst-
ská. V každé modelové řadě naleznete samozřejmě také 
elektrokola.

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

Silniční kola Merida nově 
s motory Mahle

Elektrokolo nemusí mít nutně velký a těžký rám 
s motorem ve středu, nová řada silničních elektrokol 
MERIDA je toho důkazem. Všechny tři řady eSCUL-

TURA, eSILEX a eSPEEDER jsou vybaveny motorem 
Mahle v zadním náboji a baterií integrovanou v rámu. 
Výsledná podoba elektrokola se tak prakticky neliší 
od modelů bez motoru, poznávacím znamením je pou-
ze tlačítko napájení na horní rámové trubce. Cena v zá-
vislosti na modelu od 66 990 Kč.

www.merida-bike.cz

Malé, výkonné GPS hodinky 
Garmin

Forerunner 55 jsou nové, chytré, sportovně všestran-
né GPS hodinky od americké značky Garmin. Dokáží 
změřit nejen běh nebo 
jízdu na kole, k dispo-
zici mají více než 20 
sportovních profi lů, 
včetně plavání v ba-
zénu nebo záznamu 
jógy. Navíc moni-
torují spánek, měří 
kroky, spálené kalorie 
či zatížení organizmu. 
Ve spojení s chytrým telefonem nabízí chytré funkce 
a na jedno nabití vydrží až 7 dní v režimu chytrých ho-
dinek. Cena od 4990 Kč.

www.garmin.cz

Pells Razzer Pro SX 
Hliníkový rám s ověřenou XC geometrií osazený 

vzduchovou vidlicí se zdvihem 100 mm, hydraulickými 
brzdami Shimano a 29” koly s plášti Continental Race 

King zajistí skvělý pocit z jízdy. Kvalitní řazení SRAM 
SX Eagle 1×12 v kombinaci s převodníkem o 34 zu-
bech vás podpoří, ať už se rozhodnete pokořit jakýkoliv 
vrchol.

Oblíbený model již za 24 990 Kč na webu pells.eu.

Elektrokola Leader Fox nově 
s pohonem Panasonic

Pro tuto sezónu přichází Leader Fox s očekávanou 
novinkou. Elektrokola budou nově osazena středovým 
motorem od značky Panasonic a to konkrétně řadou 

GX Ultimate. V nabídce 
budou nová horská a ce-
loodpružená elektrokol 
a později se můžete těšit 
i na městská či trekingová 
elektrokola s tímto poho-
nem. Motor je vybaven 
torzním (tlakovým) snímačem, díky němuž řídící jed-
notka vyhodnotí jakou sílou jezdec šlape a podle režimu 
přípomoci reguluje výkon motoru. Za povšimnutí stojí 
síla motoru v náročnějších terénech, vysoký kroutící 
moment dává každému možnost vyšplhat nejvyšší vr-
choly na vašich výletech.

Nové modely již brzy na www.e-shop.leaderfox.cz

Inzerát


