ROWERY
ŠKODA

made by Superior

Rowery zaprojektowane dla marki ŠKODA stanowią integralną
część oferty Oryginalnych Akcesoriów ŠKODA. Czeski
producent samochodów kontynuuje prace założycieli, tj.
Václava Laurina oraz Václava Klementa, którzy w roku 1895
rozpoczęli produkcję rowerów. Firma aktywnie działa w sferze
rowerowej, czego przykładem jest fakt, że została sponsorem
najpopularniejszego na świecie wyścigu kolarskiego Tour de
France. ŠKODA partneruje mu już od ponad 10 lat z rzędu.
Dobre relacje z czeskim producentem marki Superior
gwarantują najwyższy standard rowerów oraz najnowsze
trendy w kolarstwie. Współpraca ta doprowadziła do powstania
szerokiej oferty atrakcyjnych rowerów ŠKODA. Tworząc tę
kolekcję, firma wychodzi naprzeciw swoim klientom, tak
aby w pierwszej kolejności sprostać ich potrzebom oraz
wymaganiom bez względu na to, czy zamierzają udać się na
rodzinną wycieczkę, czy samotnie odbyć podróż rowerem.
W ofercie znajduje się szeroki wachlarz rowerów do codziennego
użytku, dostępnych w różnych rozmiarach oraz kształtach.
ŠKODA pomyślała także o najmłodszych i wraz z firmą
Olpran zaprojektowała rowerki biegowe ŠKODA Mini.

ŠKODA

MTB 29 FULL

MTB 29 FULL
Rower o pełnym zawieszeniu sprężynowym ŠKODA
MTB 29 umożliwia jazdę na siedząco nawet w takim terenie,
który wymuszałby podniesienie się z siodełka w przypadku roweru
o stałej ramie. Zawieszenie sprężynowe wyrównuje niedogodności
wynikające z nierówności terenu oraz zapewnia ciągły kontakt
tylnej opony z podłożem, dzięki czemu cyklista oszczędza siły.
Jest to szczególnie przydatne na ostatnich kilometrach długich tras,
gdy siły cyklisty szybko uciekają, a odległość wydaje się nie zmniejszać.
Zawieszenie sprężynowe umożliwia znaczne przełożenie rzędu 100 mm,
co jest wystarczające nawet w przypadku dość trudnego terenu.
Dzięki 20 przerzutkom, każdy może ustawić optymalną prędkość
zgodnie z rodzajem terenu oraz aktualną kondycją fizyczną.
Oferta nie obejmuje pedałów.

Waga 11,8 kg
Rama Alu X6 Ultralite
Widelec Rock Shox Recon Gold TK Tapered, 15 mm + PushLoc remote LO
Hamulce Shimano BR-M395 hydrauliczny hamulec tarczowy 180/180 mm
Manetki Shimano SLX I-spec Rapid Fire Plus 2×10
Przerzutka przednia Shimano Deore D-type
Przerzutka tylna Shimano XT GS Shadow Plus
Mechanizm korbowy Shimano SLX Hollowtech II 38/24T
Obręcze ZTR Rapid 28H
Opony Schwalbe Racing Ralph Performance 2.25"
Siodełko Fi‘zi:k Nisene MG
Biegi 20
Rozmiar 17,5"
Numer katalogowy:
000050230AL

ŠKODA

MTB 29+

MTB 29+
Dzięki najwyższej klasy geometrii, rower górski ŠKODA MTB 29+
zapewnia doskonałą sprawność oraz sterowanie, eliminując utrudnienie,
w jakie występuje w niektórych rowerach z 29-calowymi kołami. Nawet
jeśli nie zamierzasz się ścigać, z pewnością docenisz transfer energii
z pedałowania na przyspieszenie. Pionowa pozycja siedzenia oraz
komfortowa rama zapobiega bólowi pleców. Nieprzyjemne drgania
zostały zminimalizowane dzięki zawieszeniu sprężynowemu. Cyklista
może długo cieszyć się jazdą na wygodnym siodełku. Dzięki dużym kołom
pokonywanie nierównego terenu nie jest już problemem, a większa
powierzchnia styku z podłożem zapewnia lepszą przyczepność i brak
poślizgów. Do wyboru jest aż 27 przerzutek w zależności od potrzeb.

Waga 14,5 kg
Rama Aluminium 6061.T6 grubsza w miejscu łączeń
Widelec SR Suntour XCR HLO
Hamulce Shimano BR-M355 hydrauliczny hamulec tarczowy 180/160 mm
Manetki Shimano Acera Rapid Fire Plus 3×9
Przerzutka przednia Shimano Alivio 34.9 mm
Przerzutka tylna Shimano Deore SGS Shadow
Mechanizm korbowy Shimano FC-M391 44/32/22T
Obręcze Weinmann U28 Disc Sport 32H
Opony Schwalbe Smart Sam 2.10"
Siodełko Selle Royal Seta M1
Biegi 27
Rozmiar 16", 18", 20", 22"
Numer katalogowy:
16" – 000050230AR
18" – 000050230AS
20" – 000050230AT
22" – 000050230BE

ŠKODA

MTB Lady 27

MTB Lady 27
Rower ŠKODA MTB Lady 27 został zaprojektowany z myślą
o kobietach. Geometria oraz komponenty dobrano odpowiednio do
kobiecej budowy ciała. Najważniejszą cechą jest obniżona rama,
która zapewnia wygodniejsze oraz bezpieczniejsze wejście oraz
zejście z roweru. Szersza kierownica gwarantuje zwiększoną jego
stabilność oraz łatwiejszą obsługę. Duże koła doskonale sprawdzają
się w pokonywaniu nierównego terenu. Jazda jest płynniejsza,
wygodniejsza oraz mniej męcząca. Istotnym aspektem jest niewątpliwie
fakt, że rower zaprojektowano zgodnie z najnowszymi trendami.

Waga 14,1 kg
Rama Aluminium 6061.T6 grubsza w miejscu łączeń
Widelec SR Suntour XCR HLO
Hamulce Shimano BR-M355 hydrauliczny hamulec tarczowy 160/160 mm
Manetki Shimano Acera Rapid Fire Plus 3×9
Przerzutka przednia Shimano Alivio 34.9 mm
Przerzutka tylna Shimano Deore SGS Shadow
Mechanizm korbowy Shimano FC-M391 44/32/22T
Obręcze Weinmann U28 Disc Sport 32H
Opony Schwalbe Smart Sam Performance 2.10"
Siodełko Selle Royal Seta Woman
Biegi 27
Rozmiar 14", 16", 18"
Numer katalogowy:
14" – 000050230AN
16" – 000050230AP
18" – 000050230AQ

ŠKODA

Racing 20

Racing 20
Rowerek dziecięcy ŠKODA Racing 20 z ramą 11”
przeznaczony jest dla młodych cyklistów, którzy już czują się
komfortowo na rowerowym siodełku oraz są gotowi na pierwszą
jazdę z rodzicami. Geometria dostosowana do potrzeb dziecka
została zaprojektowana z myślą o ergonomii oraz budowie ciała
młodych cyklistów. W rezultacie otrzymujemy odpowiednią długość,
wysokość oraz odpowiednie siodełko. Dziecko czuć się będzie
za kierownicą komfortowo, a długie trasy go nie zmęczą.

Waga 9,9 kg
Rama Aluminium 6061.T6
Widelec Sztywny
Hamulce Tektro 855 stop typu V-brake
Manetki Shimano SL-RS35 Revoshift 1×6
Przerzutka tylna Shimano RD-TX35D
Mechanizm korbowy Prowheel 40T
Obręcze Weinmann ZAC 20
Opony Schwalbe Black Jack 20×1.90"
Siodełko Velo Junior
Biegi 6
Rozmiar 11"
Numer katalogowy:
000050231C

ŠKODA

Kid 16

Kid 16
Rower ŠKODA Kid 16 to najnowszy produkt z serii ŠKODA
Motosport, a jego dominującymi kolorami są biel i zieleń. W kontekście
kolorów odpowiadają one kolekcji ubrań dla cyklisty. Rower ŠKODA Kid 16
przeznaczony jest dla małych cyklistów, których czeka pierwsza jazda za
kierownicą roweru. Boczne kółka zwiększają poczucie bezpieczeństwa,
jednak można je swobodnie zdemontować, pozwalając dzieciom cieszyć
się pięknem jazdy prawdziwego cyklisty. Ultralekka aluminiowa rama
6061 T6, wzbogacona o eleganckie elementy ochronne, zwiększa
bezpieczeństwo młodych kolarzy. Produkt ten wykorzystuje szereg
inteligentnych rozwiązań Riding Smart, dzięki czemu użytkowanie
staje się przyjemniejsze, a sama jazda dostarcza więcej wrażeń.

Waga 9,3 kg
Rama Aluminium 6061.T6
Widelec Sztywny
Hamulce Shimano BR-T4000 V-brake
Mechanizm korbowy Stal/stop 28T
Obręcze Weinmann VP21
Opony Schwalbe City Jet 16×1.95"
Siodełko Velo Junior
Biegi 1
Rozmiar 9"
Numer katalogowy:
000050250B

ŠKODA

Mini

Mini
ŠKODA kieruje swoją ofertę także do najmłodszych.
Dziecięcy rowerek biegowy ŠKODA Mini został zaprojektowany specjalnie
dla nich. Dzięki niewielkim rozmiarom bez problemu mieści się on
w bagażniku samochodu marki ŠKODA. Bezpieczeństwo gwarantują
hamulce sterowane kablowo. Atrakcyjny design wzbogacony został
o dwa szkła odblaskowe oraz błotniki. Rowerek biegowy wyposażony
jest w dwie nalepki, które można dostosować do chłopców lub
dziewczynek. Czarne siodełko z logo ŠKODA jest duże i zapewnia
komfort siedzenia nawet w czasie bardzo intensywnych podskoków.
Co ważne, wszystkie elementy rowerka można z łatwością wyczyścić.

Waga 4,2 kg
Rama Sztywny metal
Widelec Sztywny metal
Hamulce „V” break metal
Obręcze RMX 203X21 Ral 6018/16 otwory, metal
Opony 47-203, V62 Teddy
Siodełko PVC, kolor czarny, logo ŠKODA AUTO
Rozmiar 7"
Numer katalogowy:
000050250C

www.skoda-auto.pl

Twój Dealer ŠKODA:

05/2016

Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów. Szczegółowe informacje na temat
asortymentu ŠKODA Oryginalne akcesoria, a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy uzyskać można u Autoryzowanych
Dealerów i Partnerów Serwisowych ŠKODY. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje dotyczące wyposażenia,
materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych lub wyposażenia poszczególnych modeli). Przedstawione
ilustracje mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne druku.

