Novinky Mavic 2016

pro MTB disciplíny

Produkty BIKE SYSTEMS pro horská kola, tedy MTB vyvíjí Mavic podle dvou teritorií

ENDURO

a

QUEST

Název ENDURO se postupně dostal pod kůži milovníkům nespoutané volné jízdy terénem. Vývoj cross
country disciplín a sjezdů vedl ke zdokonalení techniky bikerů a vyvrcholil v novou technicky i fyzicky
náročnou disciplínu ENDURO, která si našla místo uprostřed mezi disciplínami XC a DH. V sekci
ENDURO se tedy nachází vysoce kvalitní produkty na horská kola i samotné jezdce. Pro milovníky
hobby XC, maratonce a sportovní MTB turistiku, vyvinul Mavic produkty v kolekci QUEST. Jsou cenově
dostupné, velice spolehlivé, bezpečné s dlouhou životností.
Přejmenování produktů zasáhlo i MTB kolekci. Názvy jsou podle legend.

DEEMAX - CROSSMAX - CROSSRIDE

Stejné názvy mají pak i kolekce oblečení, treter a přileb s doplňky.
Zapletená MTB kola jsou koncipovaná do třech skupin.
1. CROSS COUNTRY , to jsou lehká a rychlá kola obutá nově i lehkými UST plášti Mavic PULSE 2,1”.
Top modelem je CROSSMAX PRO SL WTS 1 520g! (29”). Modelem střední třídy je CROSSRIDE
TUBELES PULSE WTS s lehkými XC bezdušovými plášti 2,1.
...všechny modely označené WTS jsou dodávané již s obutými plášti z výroby...
2. TRAIL skupina patří do střední třídy, ve které je 5 modelů. CROSSRIDE TUBELES QUEST WTS
(přejmenový model Crossroc) s širšími bezdušovými UST plášti 2,4 ( 2,35 u 29”). Novinka CROSSRIDE
LIGHT WTS s plášti Crossride QUEST 2,25 (s klasickou duší), vhodné pro XC a maratony. Dále klasické
CROSSRIDE, nově s širšími a pevnějšími ráfky. CROSSRIDE FTS-X ( přejmenované Crossone-zadní pouze na
RU) a do kolekce se opět vrací klasické CROSSRIDE UB na V brzdy v rozměru 26”.
3. ALL-MOUNTAIN je pro drsné ridery v náročném terénu DH a ENDURO. Zde jsou osvědčené
DEEMAXI ULTIMATE ( i v rozměru 27,5”) a CROSSMAX XL PRO WTS (inovované CROSSMAX ENDURO) s
širšími ráfky 23mm a 24 paprsky na obou kolech. CROSSMAX XL PRO WTS má dvě verze. Pro Enduro
s plášti 2,4 /2,35 a pro Crosscountry s lehčími plášti 2,25. Všechna MTB Mavic kola ( mimo FTSX a UB
modelů), jsou kompatibilní se všemy typy předních/zadních osiček a kazet včetně Sram XD11/Shimano11.
Zadní osy 135/142mm u DEEMAXŮ 150/157mm. Uchycení brzdových kotoučů je výhradně INTL 6.
MTB PLÁŠTĚ jsou důležitým nástrojem a zprostředkovatelem kontaktu jezdce na kole s terénem.
Na jejich kvalitě záleží výsledný efekt, bezpečnost a zážitek z jízdy. Mavic nabízí pláště v té nejvyšší
technologické úrovni kordu a směsí dezénů, v rozměrech od 2,1 až 2,4 . Vlajkovou lodí pro ENDURO
je model CROSSMAX CHARGE 2,4 SSC 40a/ Guard2. XC sekci vévodí CROSSMAX PULSE 2,1
X-mix / 55/50a. Univerzálním modelem pro All mountain je model QUEST 2,25 X-mix / Quard+. Hustota
nylonových vláken je u těchto modelů 127 Tpi. V nabídce je samozřejmě i těsnící tekutina do uvedených
UST TUBELESS READY plášťů, z přírodního latexu TYRE SEALANT.
MTB PEDÁLY používají osvědčenou technologii ATAC renomovaného výrobce TIME (Francie). V sekci
Cross country jsou lehké modely s menším tělem a nižší váhou a dvěma pružinamami. V sekci All
Mountain jsou v nabídce modely s širokou platformou a čtyřmi pružinami. Top model CROSSMAX SK
PRO TI s 240g! má tělo carbonové s dutou titanovou oskou.
Informace o technologiích, patentech a všech produkten najdete na www.kastar.cz a www.mavic.com

