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innOwacja – technOlOgia – deSign

Hasło przewodnie marki SCOTT dokładnie definiuje, czego 
możesz się  spodziewać po produktach z logo SCOTT. Po 
kolejnym roku wprowadzania go w życie przez opracowy-
wanie nowych pomysłów, rozwijanie ich, by stały się rzeczy-
wistością i testowanie, by były perfekcyjne, jesteśmy dumni, 
mogąc przedstawić nowości SCOTT 2012. W tym roku po-
znasz Sparka, całkowicie nowy rower MTB, który określa na 
nowo granice jeżdżenia i ścigania się w górach, oraz nowy 
rower szosowy Foil Aero, który dowiódł, że jest kolejnym 
kamieniem milowym rozwoju kolarstwa szosowego, oferując 
zarówno zawodnikom, jak i amatorom, idealne połączenie 
lekkości, aerodynamiki i sztywności.

Nie ma wątpliwości, że rower jest jednym z najbardziej 
wdzięcznych i ekologicznych środków transportu na naszej 
planecie, jesteśmy dumni, że jako globalny lider w produkcji 
możemy dołożyć się do wzrostu znaczenia tego sportu za-
równo w profesjonalnej, jak i amatorskiej wersji. Niezliczone 
godziny, które jako pracownicy SCOTT spędzamy na rowe-
rach, są naszym głównym źródłem inspiracji i motywacji, 
by ciągle iść do przodu i tworzyć najbardziej innowacyjne 
produkty. Nasza praca polega na dopieszczaniu najdrob-
niejszych szczegółów, jednak celem numer jeden jest za-
pewnienie szerokiego wyboru produktów wysokiej jakości, 
dających użytkownikom przyjemność z czasu spędzonego 
na rowerze, czy to na wąskiej górskiej ścieżce, przełęczy 
w górach, czy walcząc z samochodami w mieście.

Katalog SCOTT pozwoli Ci zanurzyć się w świecie naszych 
produktów i technologii. I z pewnością przekonasz się, że 
niezależnie od Twoich oczekiwań Scott oferuje idealny ro-
wer i akcesoria, by zaspokoić potrzeby każdego rowerzysty.

miłej zabawy!
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SCOTT ma rowery odpowiednie do stylu jazdy i prefe-

rencji każdego. Wszystkie nasze rowery, męskie, damskie, 

dziecięce, są zawsze unikalnie zaprojektowane i dopra-

cowane, by sprostać najwyższym normom technologi-

cznym. Segmentacja pokazuje pięć głównych typów ro-

werów, jakie oferujemy: górskie, szosowe, hybrydowe, 

Contessa i Junior. Od wyścigów, przez turystykę, po zjazd, 

mamy coś dla każdego. Z jakiejkolwiek kategorii, Twój wy-

marzony rower jest w naszym katalogu.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi możliwościami odwiedź 

naszą stronę 

www.scott.pl W dziale dystrybutorzy łatwo znajdziesz 

sklep w swojej okolicy, gdzie kupisz wymarzony rower. 

Dobrej zabawy.

Górskie

szosowe

hybrydowe

contessa

Junior

spark/spark29
Rowery z kategorii Trail trafią do 
zwykłych rowerzystów, jak i zawodników. 
Te rowery generalnie mają większy skok 
zawieszenia niż rowery wyczynowe, ale 
wciąż są bardzo lekkie.

voltaGe fr
Rowery freeride mogą być używane do jazdy 
w bike parkach i na zawodach Slopestyle. 
Wykorzystują widelce jedno- lub dwupółkowe 
i ramy o kącie główki nieco ostrzejszym niż ma-
szyny zjazdowe. Wyposażone są w prowadnice 
łańcucha i mają 130 do 180 mm skoku. Te rowery 
nadają się do jazdy wszędzie tam, gdzie bus lub 
wyciąg wwiezie cię na szczyt.

cr1
Wydajny rower szosowy ma wiele cech iden-
tycznych ze sprzętem wyczynowym, jednak 
jego geometria jest bardziej zrelaksowana, 
a konstrukcja bardziej ukierunkowana na 
komfort. Mają właściwości tłumienia drgań, 
a kolarz przybiera pozycję, którą łatwiej 
utrzymać.

sportster
Rowery miejskie to sprzęt do codziennego 
przemieszczania i transportu, zbudowane, by 
być efektywne i móc przewozić bagaż. Tym, 
którzy wolą jechać niż prowadzić, rowery 
te dostarczą niezapomnianych przeżyć, 
zabierając ich z domu do pracy i z powrotem, 
przewożąc wszystko co potrzebne.

scale/scale29
Wyczynowe rowery górskie są zaprojek-
towane, by być maksymalnie wydajnymi 
i  jak najmniej ważyć. Mają zazwyczaj 
tylko skromną amortyzację przednią 
i są najlżejsze w swojej klasie.

voltaGe
Rowery Dirt/Street to wytrzymałe 
hardtaile stworzone do jazdy w bike par-
kach, na pump trackach i po miejskich 
przeszkodach.

speedster
Wydajny rower szosowy ma wiele cech 
identycznych ze sprzętem wyczynowym, 
jednak jego geometria jest bardziej zrelak-
sowana, a konstrukcja jest bardziej ukie-
runkowana na komfort. Mają właściwości 
tłumienia drgań, a kolarz przybiera 
pozycję, którą łatwiej utrzymać.

venture
Rowery miejskie to sprzęt do codziennego 
przemieszczania i transportu, zbudowane, by 
być efektywne i móc przewozić bagaż. Tym, 
którzy wolą jechać niż prowadzić, rowery 
te dostarczą niezapomnianych przeżyć, 
zabierając ich z domu do pracy i z powrotem, 
przewożąc wszystko co potrzebne.

rowery 2012 
przeglad

4 ROWERy PRzEGLąD
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Genius
Twoje towarzystwo na weekendowe 
wyprawy i na ściganie w maratonach. 
System TwinLoc oferuje wszechstronne 
ustawienia skoku 0/95/150 mm. Lekki 
rower, który sprawia mnóstwo radości 
z jazdy.

aspect
Hydroformowane, o eleganckim designie 
ramy z aluminium 6061 – to Aspect. 
Wyjątek w swoim przedziale cenowym. 
Przygotuj się na radość z weeken-
dowych wycieczek i odjazdowych tras.

metrix
Komfortowe rowery szosowe były 
wzorowane na rowerach wyścigowych, 
ale oferują więcej komfortu w miejscach 
kontaktu, np. prostą kierownicę. To 
daje zwykłym rowerzystom zalety 
efektywności szosówki bez konieczności 
wyglądania jak zawodnik.

e-bikes
Na E-rowerze wciąż trzeba pedałować, 
ale użytkownik jest wspomagany 
przez przez ładowany, elektryczny 
silnik. Niezależnie czy poruszasz się po 
mieście, czy pobliskim szlakiem, teraz 
jest to trochę szybsze i o wiele zabaw-
niejsze.

Genius lt
Rowery All Mountain zostały zaprojek-
towane, by poradzić sobie na każdym 
szlaku, w każdym momencie. To 
najlepsze rowery na bezdroża i do jazdy 
w wysokich górach, ponieważ można 
na nich wydajnie pedałować i oferują 
większy skok, by poradzić sobie nawet 
z najgorszymi zjazdami.

cyclocross
Najlżejsza przełajówka na rynku. Tak 
jak w szosowym Addictcie karbonowa 
rama IMP3 gwarantuje minimalną masę 
i wysoką sztywność. Rower dobrze 
wyposażony na każdy rodzaj wyścigu.

plasma
Eksperci od karbonu znów tego dokonali. 
Projektując Plasmę, konstruktorzy firmy SCOTT 
korzystali z wiedzy z dziedziny aerodynamiki, 
wszystko, by stworzyć bezkompromisową ma-
szynę triathlonową. Rozpoczęliśmy erę aerodyna-
miki wraz ze stworzeniem kierownicy aero i teraz 
podnosimy poprzeczkę, pokazując, jak czysty i 
szybki może być rower triathlonowy. Projektuje-
my przyszłość i jest ona znacznie szybsza.

contessa
Do turystyki lub wyścigów. Rowery SCOTT 
zoptymalizowane pod kątem potrzeb kobiet 
oferują cechy pozwalające zaspokoić ich 
wszelkie rowerowe wymagania. Ponieważ 
dla kobiet komfort, jakość i wydajność są 
równie ważne.

Gambler wc
Rowery zjazdowe mają regulowa-
ny w zakresie 190-225 mm skok. 
Nadają się tylko do jazdy w dół wytyc-
zonymi trasami zjazdowymi. Mają amor-
tyzatory dwupółkowe i wypłaszczone 
kąty, które pozwalają na szybką jazdę.

foil
Wyczynowe rowery szosowe zostały 
skonstruowane pod kątem maksymalnej 
wydajności, aerodynamiki i jak najmniejszej 
wagi. Typowy rower tej kategorii wymaga 
od kolarza przyjęcia agresywnej, aero-
dynamicznej pozycji. To rowery używane 
przez profesjonalne teamy, błyskawicznie 
reagują na każdy ruch zawodnika.

sub/otG
Rowery miejskie to sprzęt do codziennego 
przemieszczania i transportu, zbudowane, by 
być efektywne i móc przewozić bagaż. Tym, 
którzy wolą jechać niż prowadzić, rowery 
te dostarczą niezapomnianych przeżyć, 
zabierając ich z domu do pracy i z powrotem, 
przewożąc wszystko co potrzebne.

Junior
Przyszłe gwiazdy znajdą coś dla siebie 
z każdego typu rowerów oferowanych 
dorosłym. Czy będzie to dirtówka Timo, 
magiczna Contessa, szybki Spark albo 
BMX, są wszystkie.
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1. climb-geOmetry
lockout mode
blokada widelca
blokada tłumika

2. ride-geOmetry
traction mode
Genius/Genius lt widelec w pełni 
odblokowany
spark widelec w trybie traction 
control
tłumik w trybie traction control
Spark 26“ 85 mm
Spark 29“ 70 mm
Genius 95 mm
Genius LT 110 mm

3. deScend-geOmetry
full mode
widelec w pełni odblokowany
tłumik w pełni odblokowany
Spark 26“ 120 mm
Spark 29“ 100 mm
Genius 150 mm
Genius LT 185 mm

jedna dźwignia, 
Pełna kOntrOla
Opatentowana technologia TwinLoc firmy SCOTT pozwala 

na jednoczesną kontrolę skoku i blokadę tylnego i przedniego 

zawieszenia.

Pozycja otwarta pozwala na pracę zawieszenia w  pełnym 

zakresie. Jedno nacisnięcie przełącza tylny tłumik w tryb 

Traction, kiedy przedni widelec pozostaje w pełni aktywny 

w modelach Genius i Genius LT, i przełącza w tryb Traction 

w modelach Spark. Kolejne przyciśnięcie i tylny trójkąt oraz 

widelec blokują się w tym samym momencie. Żaden inny ro-

wer na świecie nie oferuje tak przyjaznego systemu.

Jak twinloc wpływa na geometrię?
zmiana skoku zmienia geometrię roweru, a pozycja rowerzysty dopasuje 
się idealnie do warunków. W trybie Full Travel rower będzie miał więcej 
ugięcia wstępnego, co obniży środek suportu i wypłaszczy kąt widelca, 
ułatwiając zjeżdżanie. 

W trybie Traction ugięcie wstępne będzie mniejsze, co zwiększy kąt wi-
delca, dając lepszą pozycję do technicznych podjazdów i cross country. 

Tryb Lockout nie dopuszcza ugięcia wstępnego i zapewnia maksymalny 
transfer mocy.

POłąCzENIE WIDELCA PRzEDNIEGO

POłąCzENIE TłUMIKA TyLNEGO

6 TWINLOC SySTEM
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nowość: tryb traction dla tłumika i widelca
W nowym Sparku znajdziesz opatentowany przez SCOTTA system TwinLoc, 
z nową funkcją pozwalającą na włączenie trybu Traction w tłumiku 
i  widelcu przednim. Możesz wybrać tryb Lockout, Traction i Full dzięki 
zamontowanej na kierowicy manetce. Idealne rozwiązanie do wspinania, 
jazdy po płaskim, zjeżdżania. RockShox DNA3 jest produkowany wyłącznie 
dla SCOTTA i oferuje te same funkcje co tłumik tylny Nude2. z jedną 
dźwignią masz pełną kontrolę nad tłumikiem i widelcem jednocześnie.

w których rowerach scott oferuje system twinloc?
znajdziesz go we wszystkich modelach z linii Spark, Spark 29, Genius, i Genius LT. 
48-gramowa manetka TwinLoc została zaprojektowana we współpracy z produ-
centami widelców – Fox‘em, RockShox‘em, DT Swiss.
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SparkSpark

S Pa r k  r c

Całkowicie nowy Spark o skoku zawiesze-

nia 120  mm to idealny partner do maratonów, 

wyścigów etapowych i całodziennych wypraw. 

Kontrolowany manetką TwinLoc tłumik DT Swiss 

Nude2 umożliwia wybór między pełnym skokiem, 

trybem Traction i całkowitą  blokadą z przodu 

i z tyłu. Spark to Twój sprzęt, Ty zdecyduj.

SPrawdzOny w wyścigach PUcharU świata
- 1. MIEjSCE W MISTRzOSTWACH SzWAjCARII
- 2. MIEjSCE W MISTRzOSTWACH SzWAjCARII
- 5. MIEjSCE MT. ST. ANNE

8 SPARK



Rider: Florian Vogel, WC Mt. St. Anne 9



MAJA WLOSZCZOWSKA
XC WORLD CHAMPION

tryby full i traction Tłumik Nude2

Traction Mode

zwiększyliśmy sztywność poprzeczną oraz skok ze 110 do 120 mm w wersji 26”, 
zachowując jednocześnie masę  1830 g (w rozmiarze M). Wersja 29” otrzymała 
zawieszenie o skoku 100 mm przy masie jedynie 1850 g (rozmiar M). Tłumik Nude2 dostał 
nowy układ tłumiący o bardziej progresywnym charakterze w obu trybach TwinLoc.

Spark uzyskał nową geometrię i ulepszoną konstrukcję, która poszerzyła możliwości 
ramy. Wahacz z łożyskami o powiększonej średnicy został przerobiony pod względem 
kinematyki, nowa jest konstrukcja okolic środka suportu i poszerzana główka sterowa. 
Połączenie tych cech gwarantuje sztywną i wciąż lekką ramę karbonową. Weersje 26” 
i 29” mają taką samą wysokość ramy mimo różnej wielkości kół.

Przedstawiamy innowacyjnego, nowego Sparka z tłumi-

kiem Nude2. Mimo że nazwa zostaje, nie znajdziesz w nim 

poprzednich rozwiązań. Rower przeszedł całkowitą prze-

róbkę konstrukcji i osiągnął zaawansowany standard tech-

nologiczny. Został zaprojektowany w wersjach 26“ i 29“, by 

zadowolić zarówno fanów dużych kół, jak i purystów.

skok

konstrukcja ramy
W procesie IMP układamy każdą warstwę karbonu niezależnie 
i minimalizujemy ilość  materiału, by jak najlepiej wykorzystać 
jego charakterystykę. W rezultacie otrzymujemy ramę, która jest 
sztywniejsza poprzecznie od poprzednika przy zachowaniu tej 
samej masy. Oszczędziliśmy 35 g w elemencie środka suportu, 
zwiększając sztywność poprzeczną. Poszerzana główka sterowa to 
kolejne 15 g mniej i sztywność większa o 10%. Górne rurki tylnego 
trójkąta mają nowy łącznik zwiększający sztywność bez dodatkowej 
masy. Mocowanie tylnego hamulca zostało przeniesione na dolne 
rurki, usztywniając tył i pozbywając się zbędnych adapterów. 
zaadaptowaliśmy standard 142x12 mm dzięki hakom IDS-SL, których 
pioniersko użyliśmy w Geniusie LT, by poprawić sztywność. Wreszcie, 
środek suportu jest ukształtowany do standardu PF BB 92, by 
usztywnić konstrukcję i zachować najszerszy wybór dostępnych opcji.

Cała dodatkowa sztywność struktury została osiągnięta wraz z obniżeniem jej masy,  wykorzystaliśmy to by dodać 
ramie funkcjonalności. Przenieśliśmy główny punkt obrotu poza rurę podsiodłową, a jego łożyska osadziliśmy 
w wahaczu, zwiększając jednocześnie jego średnicę o 5 mm. Nowy łącznik zawieszenia montowany do górnej 
rury także ma większe łożyska i grubszą oś, jest węższy i odkuwany jako jeden element, co zwiększa sztywność 
poprzeczną konstrukcji i zostawia więcej miejsca kolanom użytkownika. W rezultacie nowa konstrukcja przynosi 
lepszą wydajność i funkcjonalność bez zwiększenia masy.

rama imp5
Rama Spark jest produkowana w naszej technologii karbonu 
IMP5. To oznacza, że pięć części ramy jest wytwarzane za 
jednym razem, w tym przypadku główka sterowa, rura górna, 
rura podsiodłowa, rura dolna i struktura środka suportu zostają 
połączone na tym samym etapie procesu przy starannym 
doborze warstw, zapewniającym jakość i efektywne użycie 
materiału. W naszych ramach wykorzystujemy zarówno 
włókna HMX, jak i HMF, by zagwarantować  najwyższą 
wytrzymałość, bezpieczeństwo i długowieczność ramy.

 kOrzyść OSzczĘdnOść maSy
POSzERzANA GłóWKA sztywność +10% - 15 g

ŚRODEK SUPORTU  PF 92 sztywność poprzeczna + 15% - 35 g

TyLNE RURKI dodatkowe wzmocnienie, by zwiększyć sztywność -/+ 0 g

KONSTRUKCjA RAMy IMP5 sztywniejsza poprzecznie, lepsze rozłożenie obciążeń większy skok – ta sama masa

BEzPOŚREDNI UCHWyT HAM. brak adaptera, zredukowane wibracje - 35 g

WEWNęTRzNE PROWADzENIE Wewnętrzne prowadzenie linek chroni przed zabrudzeniami - 5 g

HAKI IDS-SL Nowy standard piasty 142x12 mm, opcjonalnie: 135x12 mm lub 135x5 mm

tłumik nude2
Druga ewolucja naszego tłumika Nude zyskuje na wyższej 
technologii i wydajności, zachowując lekkość. Działa z naszą 
opatentowaną manetką blokady TwinLoc i jest dostępna w 
dwóch osobnych wersjach 26” i 29”.

Nude2 to kompletnie nowy tłumik tylny z ulepszoną 
sprężyną  powietrzną i obwodem tłumiącym. Nowy tłumik 
charakteryzuje się bardziej progresywną krzywą tłumienia i czulszą 
pracą niż poprzednik. To oznacza, że oba tryby aktywnej pracy 
mają różne ustawienia charakterystyki tłumienia właściwe dla ich 
skoków i efektywnie występujących sił. zbierając dane do projektu 
nowego Sparka, wzieliśmy pod uwagę dane o wpływie ruchu 
rowerzysty, w tym takie siły jak żyroskopowy efekt pedałowania 
i oddziaływanie na zawieszenie. Symulowaliśmy pedałowanie 
i  gwałtowne ruchy rowerzysty wykonywane, by poradzić sobie 
z przeszkodami, i zmierzyliśmy ich oddziaływanie na zawieszenie. 
Wiele innych konstrukcji zakłada, że rowerzysta jest statyczny lub 
bierz po uwagę tylko wpływ siły powstających podczas akceleracji. 
My bardziej koncentrujemy się na izolowaniu ruchu rowerzysty 
niż na negowaniu sił pochodzących z pedałowania.

10 SPARK



1830 g 
4.03 LBS
z TłUMIKIEM

1850 g 
4.08 LBS
z TłUMIKIEM

regulowana wysokość środka 
suportu i kąt główki
Spark pozwala na regulowanie geometrii dzięki 
insertowi mocującemu tłumik. Wyciągając go 
i mocując w jednej z dwóch pozycji, możesz zmienić 
wysokość środka suporu nad podłożem o 7 mm, 
co również wpłynie na zmianę kąta główki sterowej 
o 0,5°. Spark to jedyny rower do XC/maratonu 
oferujący taką możliwość. 

poszerzana główka
W Sparku znajdziesz poszerzaną 

główkę, która zwiększa sztywność, 
bezpieczeństwo, pewność 

prowadzenia i kontrolę. 

powiększone osie
zwiększenie średnic punktów obrotu 
pozwala lepiej znosić im obciążenia, 

i w efekcie poprawia sztywność 
poprzeczną ramy. Dlatego zastosowaliśmy 

osie punktów obrotu o średnicach równych 
tym, które znależć można w większym 

bracie Sparka – Geniusie LT.

widelec rock shox z systemem dna3
zupełnie nowa cecha opracowana we współpracy SCOTTA z RockShoxem to system DNA3. 
Pozwoliła na rozszerzenie unikalnej, trzystopniowej regulacji TwinLoc na widelec amortyzowany. 
Poprzednio TwinLoc kontrolował ustawienie skoku tylko w tłumiku tylnym z możliwością 
zablokowania go wraz z widelcem przednim. Teraz manetką TwinLoc możesz nie tylko 
zablokować widelec i tłumik jednocześnie, ale również w obu przełączać tryby Full i Traction 
jednym naciśnięciem. Spark to jedyny rower na rynku oferujący takie rozwiązanie, i dostępne 
jest ono we wszystkich modelach 26” i 29” wyposażonych w tłumik Nude2. 

wewnętrzne 
prowadzenie linek

Oszczędza na wadze dzięki wyeliminowaniu 
zbędnych elementów cięgieł, poprawia 

wygląd, chowając linki wewnątrz ramy. Linki 
są poprowadzone wewnątrz ramy włącznie 

z linką blokady TwinLoc, tylnej i przedniej 
przerzutki typu E.

łącznik mono-u
łącznik Mono-U oszczędza cenną masę i wpisuje 
się w estetyczne, czyste linie roweru. 

formowany 
środek suportu  
Środek suportu jest 
formowany jako część 
całego systemu zawieszenia 
i używa standardu PF BB 92, 
gwarantującego, że wysiłek 
wkładany w pedałowanie jest 
efektywnie zamieniany na 
moment obrotowy. 

direct post mount
Oszczędziliśmy dodatkowo masę, 
eliminując zbędne akcesoria do 
montażu tylnego zacisku hamulca 
tylnego, integrując uchwyt w 
dolnej rurce tylnego trójkąta. 
To miejsce montażu dodatkowo 
zmniejsza obciążenia, jakie 
hamulce przenoszą na elementy 
zawieszenia.

ids-sl
Wymienne i lekkie haki IDS-SL działają 
z osiami szybkozamykającymi 142x12 mm, 
135x12 mm, 135x5 mm. Tnij zakręty jeszcze 
bardziej agresywnie i z większą kontrolą, 
bo teraz tył jest naprawdę sztywny.

• Więcej Skoku
• LepSza trakcja 
• WiękSza SztyWność
• Więcej uStaWień
• zintegroWana konStrukcja
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spark premium 9.8 KG

spark rc 9.7 KGspark sl 8.8 KG

rama  karbonowa Spark, włókna HMX-Net, technologia IMP 5, haki IDS-SL 12 mm, 1600 g bez tłumika
amortyzacJa  widelec: RockShox SID RLT3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2 , Lockout-85-120mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XTR, 30 biegów, hamulce tarczowe XTR XC, komponenty Ritchey WCS Carbon
koła  DT Swiss Tricon S10-CL, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  karbonowa Spark, włókna HMX-Net, technologia IMP 5, haki IDS-SL 12 mm, 1600 g bez tłumika
amortyzacJa  widelec: RockShox SID RLT3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2 , Lockout-85-120 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty SRAM XX, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczowe Avid XX World Cup, 
 komponenty Ritchey WCS Carbon
koła  DT Swiss XR-RS, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  Spark karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP 5, haki IDS-SL 12 mm, 1600 g bez tłumika 
amortyzacJa  widelec: RockShox SID WC RLT3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2 , Lockout-85-120mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty SRAM XX, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczowe Avid XX World Cup, 
 kokpit Ritchey Superlogic
koła  DT Swiss XR-SL karbon, opony Schwalbe Furious Fred Kevlar
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spark 30 11.2 KG

spark 20 10.9 KG

spark 10 10.4 KG

rama   Spark karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, technologia IMP5, 
wahacz z cieniowanego aluminium

amortyzacJa widelec: Rock Shox Reba RL3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2, Lockout-85-120 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT / SLX, 30 speed, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S
koła DT Swiss XR30, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar

rama  Spark karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, technologia IMP 5, wahacz z cieniowanego aluminium, 
 haki IDS-SL 12 mm
amortyzacJa widelec: RockShox SID RL3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2 , Lockout-85-120 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano XT
koła  DT Swiss XR20, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  karbonowa Spark, włókna HMF-Net, technologia IMP 5, haki IDS-SL 12 mm 
amortyzacJa  widelec: RockShox SID RL3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2, Lockout-85-120 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty SRAM XO, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczowe Avid 9RS Carbon, 
 komponenty Ritchey WCS Carbon 
koła  DT Swiss XR10, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready
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spark 30 11.2 KG

spark 35 11.3 KG

Rider: Thomas Frischknecht

rama   Spark karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, technologia IMP5, 
wahacz z cieniowanego aluminium

amortyzacJa widelec: Rock Shox Reba RL3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami, skok 120 mm, 
 tłumik: Scott Nude2, Lockout-85-120 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT / SLX, 30 speed, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S
koła DT Swiss XR30, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar

rama   Spark karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, 
technologia IMP 5, wahacz z cieniowanego aluminum

amortyzacJa  widelec: RockShox Reba RL air, lockout, skok 120 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, blokowany, 120 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty  SRAM X9/X7, 20 biegów, korba 2-rzędowa SRAM S1000 39/26 z., hamulce tarczowe 

Avid Elixir 5S  
koła  DT Swiss XR30, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar
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spark 40 11.8 KG

spark 60 13.2 KG 

spark 50 12.4 KG

spark 70 13.6 KG

rama  Spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka
amortyzacJa  widelec: RockShox Reba RL air, blokowany, skok 120 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, blokowany, 120 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S 
koła  piasty Scott Pro/Shimano FH-M525SL, obręcze DT Swiss 445d, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 
amortyzacJa  widelec: RockShox Recon Silver RL, blokowany, aluminiowa rura sterowa, skoku 120 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, blokowany, 120 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano SLX/Deore, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M446
koła  piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM66-CL, obręcze Alex XC-44 disc, opony Schwalbe Rocket Ron

rama  Spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 
amortyzacJa  widelec: RockShox Recon Gold RL air, blokowany, aluminiowa rura sterowa, skok 120 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, blokowany, 120 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, hamulce tarczowe Avid Elixir 3
koła  piasty Scott Comp/Shimano FH-M525, obręcze Alex XC-44 disc, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 
amortyzacJa  widelec: RockShox XC 32 TK, blokowany, aluminiowa rura sterowa, skok 120 mm, 
 tłumik: X-Fusion E1 RL, blokowany, 120 mm skoku zawieszenia
komponenty Shimano SLX/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M446 
koła  piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM66-CL, obręcze Alex XC-44 disc, opony Schwalbe Rocket Ron
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Spark29Spark29

spark 29 rc 10.4 KG

rama  Spark 29“ karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP 5, haki IDS-SL 12 mm, 1640g bez tłumika
amortyzacJa  widelec: RockShox SID 29 RLT3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 100 mm, 
 tłumik: Scott Nude2, lockout-70-100 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty SRAM XX, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczowe Avid XX World Cup, 
 komponenty Ritchey WCS Carbon
koła  DT Swiss XR-RS29, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

Czekałeś na niego, i wreszcie jest dostępny. Całkowicie nowy 

Spark 29“ o skoku zawieszenia 100 mm, idealny partner do ma-

ratonów, wyścigów etapowych i całodziennych wypraw. Kon-

trolowany manetką TwinLoc tłumik DT Swiss Nude2 umożliwia 

wybór między pełnym skokiem, trybem Traction i pełną blokadą 

z przodu i z tyłu. Spark 29 to Twój sprzęt, Ty zdecyduj.

SPrawdzOny w wyścigach PUcharU świata
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Riders: Florian Vogel, Nino Schurter 19



spark 29 pro 11.1 KG

Rider: Thomas Frischknecht

rama   Spark 29“ karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, technologia IMP 5, 
wahacz z cieniowanego aluminium, haki IDS SL 12 mm

amortyzacJa  widelec: RockShox SID 29 RL3, DNA3 – specjalny tłumik z 3 trybami pracy, skok 100 mm, 
 tłumik: Scott Nude2, Lockout-70-100 mm, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty SRAM XO/X9, 20 biegów, 2-rzędowa korba SRAM z karbonowymi ramionami 38/24 z., 
 hamulce tarczowe Avid 9RS Carbon
koła  DT Swiss XR29, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready
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spark 29 expert 11.5 KG

spark 29 team 13.2 KG

spark 29 elite 12.4 KG

spark 29 comp 13.7 KG

rama  Spark 29“ karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, technologia IMP 5, wahacz z cieniowanego aluminium
amortyzacJa  widelec: RockShox Reba 29 RL air, blokowany, skok 100 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, blokowany, 100 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S 
koła  DT Swiss XR39, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Spark 29“ z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury
amortyzacJa  widelec: RockShox Recon Silver 29 RL air, blokowany, aluminiowa rura sterowa, skok 100 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, blokowany, 100 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc
komponenty Shimano SLX/Deore, 30 biegów, hamulce tarczowe Avid Elixir 1
koła  piasty Scott Team/SRAM MTH 306, obręcze Alex XC-49 disc, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Spark 29“ z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka
amortyzacJa  widelec: RockShox Reba 29 RL air, lockout, skok 100 mm. 
 tłumik: DT Swiss M210 ABS, 100 mm skoku zawieszenia, zdalna blokada TwinLoc  
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S 
koła  piasty Scott Pro/Shimano FH-M525SL, obręcze Alex XC-49 disc, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Spark 29“ z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury
amortyzacJa  widelec: RockShox XC 32 29 TK, blokowany, aluminiowa rura sterowa, skok 100 mm, 
 tłumik: X-Fusion E1 RL, blokowany, 100 mm skoku zawieszenia
komponenty Shimano SLX/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M446 
koła  piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM66-CL, obręcze Alex XC-49 disc, opony Schwalbe Rocket Ron
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ScaleScale

S c a l e  r c

Ważący poniżej 899 g Scale jest najlżejszą wyproduko-

waną kiedykolwiek z karbonu ramą do MTB.

Mistrz świata Nino Schurter ma nową wyścigową 

broń. Karbonowi eksperci wzięli najlżejszy rower 

na ziemi i uczynili go jeszcze lżejszym i lepszym. 

Całkowicie przeprojektowana rama wykonana 

z karbonu w technologii IMP3, ze zwężaną głów-

ką sterową, podatnym tylnym trójkątem SDS 

i środkiem suportu PFBB30 dla maksymalne-

go transferu mocy – wszystko to poniżej 899 g. 

Wybierz skrót na podium, wsiądź na Scale.

SPrawdzOny w wyścigach 
PUcharU świata
- 1. MIEjSCE – PIETENMAUITzBURG
- 2. MIEjSCE – MT. ST. ANNE
- 2. MIEjSCE – WINDHAM
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Rider: Nino Schurter, WC Mt. St. Anne

high

lOw

mediUm

Mistrz świata Nino Schurter poprosił inżynierów z teamu 
SCOTT, by opracowując nowego Scale, położyli szczególny 
nacisk na komfort i giętkość. „Podczas wyścigu jedyną szan-
są na odpoczynek jest zjazd. Ponieważ rowerzysta zamiast 
siedzieć na rowerze raczej stoi, jest szczególnie ważne, by 
strefą odpowiadającą za komfort był tył roweru”. jego uwagi 
uzmysłowiły potrzebę implementacji komfortu raczej w ra-
mie niż w sztycy podsiodłowej.

System tłumienia drgań SDS wyczuwalnie pochłania wibracje 
i niewielkie nierówności, spełniając swoje zadania perfekcyj-
nie” – stwierdził Nino Schurter.

Scale czerpie z systemu tłumienia drgań SDS opracowanego 
dla CR1. Minimalizuje on wpływ drgań wysokiej częstotliwo-
ści generowanych przez podłoże. By osiągnąć właściwości 
tłumiące bez utraty wydajności, SCOTT wybiera optymalny 
balans między podatnością pionową i sztywnością boczną 
tylnego trójkąta.

•	 Podatność	pionowa	przekłada	się	wprost	na	to,	jak	gładko	jedzie	rower.	Oferując	maksymalny	jej	po-
ziom, SDS zminimalizuje wibracje dochodzące z podłoża i zapewni najwyższą stabilność i komfort 
jazdy.

•	 Sztywność	 boczna	 ma	 bezpośredni	 związek	 z	 tym,	 jak szybko reaguje rower podczas sprintu, 
przyspieszenia i podjazdu.
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scale sl 7.46 KG

Rider: Nino Schurter, WC Offenburg

rama  Scale karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP 3, system tłumienia drgań SDS, zintegrowana obejma siodła, 899 g!
amortyzacJa  DT Swiss XRC 100 Race, karbonowy, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty SRAM XX, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczowe Avid XX World Cup
koła  DT Swiss XR-SL carbon, opony Schwalbe Furious Fred Kevlar
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scale 10 9.3 KG

scale rc 8.7 KGscale premium 8.8 KG

scale 20 9.8 KG

rama  Scale karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS, 899 g!
amortyzacJa  DT Swiss XRM-100, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty SRAM XX, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczowe Avid XX, Ritchey WCS Carbon
koła  DT Swiss XR-RS, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  Scale karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa  RockShox SID XX, skok 100 mm, zdalna blokada Xloc
komponenty Shimano XTR, 30 biegów, hamulce tarczowe XTR XC, komponenty Ritchey WCS Carbon i sztyca z SDS
koła  DT Swiss Tricon S10-CL, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  Scale karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa  RockShox SID RL, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty Shimano XT, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano XT
koła  DT Swiss XR20, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  Scale karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa  RockShox SID RL, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty SRAM XO, 20 biegów, hamulce tarczowe Avid 9RS Carbon, komponenty Ritchey WCS Carbon
koła  DT Swiss XR10, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready
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scale 30 9.9 KG

scale 35 10 KG

rama  Scale karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa  RockShox Reba RL, powietrzny, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S
koła  DT Swiss XR30, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar

rama  Scale karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa RockShox Reba RL, powietrzny, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty SRAM X9/X7, 20 biegów, korba 2-rzędowa SRAM S1000 39/26 z., hamulce tarczowe Avid Elixir 5S
koła  DT Swiss XR30, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

27For more information visit www.dtswiss.com

XRC 100 RACE
1170 gram pure racing genes

  

Open Mode – full travel – full control 

Climb Mode – lockdown – fast and efficient climbing 

Lockout – for start, finish and smooth sections in between 

Twin Shot Damping System

NINO SCHURTER
Winner XC World Cup 2010
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scale 50 11.4 KG

scale 40 11 KG

scale 60 12 KG

rama  Scale z aluminium 6061, superlekkie specjalnie cieniowane rurki, uchwyt hamulca PM
amortyzacJa  RockShox Recon Gold TK Solo Air, aluminiowa rura sterowa, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba Shimano FC-M552, obręcze DT Swiss 445d, 
 hamulce tarczowe Shimano BR-M505
koła  piasty Scott Comp/Shimano FH-M595, obręcze DT Swiss 445d, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama   Scale z aluminium 6061, superlekkie specjal-
nie cieniowane rurki, uchwyt hamulca PM

amortyzacJa   RockShox Recon Silver TK Solo Air, alumi-
niowa rura sterowa, skok 100 mm, zdalna 
blokada, 

komponenty  Shimano XT/Deore, 30 biegów, korba Shima-
no FC-M552, hamulce tarczowe Shimano BR-
M446

koła   piasty Scott Team/Shimano FH-RM66, 
Alex XC-44 rims, opony Schwalbe Rocket 
Ron

rama  Scale z aluminium 6061, superlekkie specjalnie cieniowane rurki, uchwyt hamulca PM
amortyzacJa  RockShox Reba RL, powietrzny, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S
koła  piasty Scott Pro/Shimano FH-M525SL, obręcze DT Swiss 445d, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

druga wersja 
koloru
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scale 70 12.4 KG

scale 80 13.3 KG

rama  Scale z aluminium 6061, superlekkie specjalnie cieniowane rurki, uchwyt hamulca PM
amortyzacJa  RockShox XC 30 TK, aluminiowa rura sterowa, skok 100 mm, blokowany
komponenty Shimano SLX/Deore, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M446
koła  piasty Scott Team/Shimano FH-RM35, obręcze Alex XC-44, opony Schwalbe Rocket Ron

rama  Scale z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rury
amortyzacJa  Suntour XCR LO, skok 100 mm, blokowany 
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M446
koła  piasty Scott Team/Shimano FH-RM35, obręcze Alex XC-44, opony Schwalbe Rocket Ron
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scale 29 pro 10.2 KG

Rider: Florian Vogel, WC Offenburg

rama  Scale 29 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS  
amortyzacJa  RockShox SID 29 RL, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty  SRAM XO/X9, 20 biegów, 2-rzędowa korba SRAM z karbonowymi ramionami 

38/24 z., hamulce tarczowe Avid 9RS Carbon
koła  DT Swiss XR29, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready
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Scale29Scale29Scale29

scale 29 rc 9.5 KG

rama   Scale 29 karbonowa, włókna HMX-Net, technologia 
IMP3, system tłumienia drgań SDS, 949 g!

amortyzacJa  DT Swiss XMM-100, skok 100 mm, zdalna blokada 
komponenty SRAM XX, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., 
 hamulce tarczowe Avid XX World Cup
koła   DT Swiss XR-RS29, opony Schwalbe Rocket Ron 

EVO Kevlar, tubeless ready

Scale 29 to najlżejszy karbonowy sztywny rower 

z kołami 29” na świecie. Rama produkowana jest 

w technologii IMP3, ma podatny pionowo tylny 

trójkąt SDS i uformowany w całości z karbonu, 

zapewniający niezrównany transfer mocy, środek 

suportu PFBB92, wszystko poniżej 949 g. Jeśli 

chcesz najlżejszego roweru z dużymi kołami na 

rynku, wybierz Scale 29.

SPrawdzOny w wyścigach PUcharU świata
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scale 29 elite 11.6 KGscale 29 expert 10.7 KG

scale 29 comp 13 KGscale 29 team 12.5 KG

rama  Scale 29 z aluminium 6061, superlekkie specjalnie cieniowane rurki
amortyzacJa  RockShox Reba 29 RL, powietrzny, skok 100 mm, zdalna blokada 
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba Shimano FC-M552, hamulce tarczowe Avid Elixir 3
koła  piasty Scott Comp/Shimano FH-M529, obręcze DT Swiss 485d, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Scale 29 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa  RockShox Reba 29 RL, powietrzny, skok 100 mm, zdalna blokada 
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S 
koła  DT Swiss XR39, opony Schwalbe Rocket Ron Kevlar

rama  Scale 29 z aluminium 6061, superlekkie specjalnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour XCR 29 LO, aluminiowa rura sterowa, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty Shimano SLX/Alivio, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro Draco
koła  piasty Scott Team/SRAM MTH 306, obręcze Alex XC-49, opony Schwalbe Rocket Ron

rama  Scale 29 z aluminium 6061, superlekkie specjalnie cieniowane rurki 
amortyzacJa  RockShox XC 32 TK 29, aluminiowa rura sterowa, skok 100 mm, zdalna blokada
komponenty Shimano SLX/Deore, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M446
koła  piasty Scott Team/Shimano FH-RM66, obręcze Alex XC-49, opony Schwalbe Rocket Ron
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GeniusGenius

Genius 10 11.5 KG

Genius to rower z pełną amortyzacją, zaprojektowany, by poradzić sobie 

na każdym szlaku, w każdym momencie. To wyrafinowana maszyna 

nadająca się do maratonów i wielodniowych etapówek. Nasza techno-

logia karbonu IMP4 czyni go lekkim i sztywnym. Tylny tłumik Equali-

zer2 pozwala użytkownikowi na wybór spośród trzech ustawień skoku, 

które są dostępne dzięki zamontowanej na kierownicy manetce Twin-

Loc. Można wybrać 150 lub, w trybie Traction, 95 mm skoku oraz pełną 

blokadę zawieszenia przedniego i tylnego.

technOlOgia twinlOc

Unikalna, opatentowana technologia SCOTT TwinLoc pozwala rowerzyście 

na zmianę skoku lub zablokowanie zawieszenia bez odrywania rąk od kierow-

nicy. Można wybierać między opcjami pełnego skoku tylnego koła ze 150 mm 

ugięcia, trybu Traction z 95 mm ugięcia oraz całkowitej blokady zarówno widelca 

przedniego, jak i tłumika Equalizer2 TC.

rama Genius karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP4, 1840 g!
amortyzacJa  widelec: Fox 32 Talas FIT RL, Lockout-120-150 mm, oś 15 mm 

tłumik: Scott Equalizer 2, Lockout-95-150 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty  SRAM XO, 20 biegów, korba 2-rzędowa 39/26 z., hamulce tarczo-

we Avid 9RS Carbon, komponenty karbonowe Syncros FL
koła  DT Swiss XR-15, opony Schwalbe Nobby Nic EVO Kevlar, 
 tubeless ready
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Genius 20 12.2 KG Genius 30 12.3 KG

Genius 50 12.9 KGGenius 40 12.5 KG

rama  Genius karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP4, wahacz ze specjalnie cieniowanego aluminium
amortyzacJa  widelec: Fox 32 Talas FIT RL, Lockout-120-150 mm, oś sztywna 15 mm
 tłumik: Scott Equalizer 2, Lockout-95-150 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty Shimano XT, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano XT
koła  DT Swiss XR-25, opony Schwalbe Nobby Nic EVO Kevlar, tubeless ready

rama  Genius karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP4, wahacz ze specjalnie cieniowanego aluminium
amortyzacJa   widelec: Fox 32 Talas RL, Lockout-120-150 mm, 

tłumik: Scott Equalizer 2, Lockout-95-150 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty SRAM X9 / X7, 30 biegów, korba SRAM X9, hamulce tarczowe Avid Elixir 7
koła  DT Swiss XR-35, opony Schwalbe Nobby Nic EVO Kevlar

rama  Genius z aluminium 6061, specjalnie cieniowane, hydroformowane rurki
amortyzacJa  widelec: Fox 32 Talas RL, Lockout-120-150 mm, 
 tłumik: Scott Equalizer 2, Lockout-95-150 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty Shimano XT/Deore, 30 biegów, korba Shimano FC-M552, hamulce tarczowe Avid Elixir 3
koła  piasty Scott Comp/Shimano FH-M525, obręcze Alex XC-55, opony Schwalbe Nobby Nic Kevlar

rama  Genius z aluminium 6061, specjalnie cieniowane, hydroformowane rurki
amortyzacJa  widelec: Fox 32 Talas RL, Lockout-120-150 mm
 tłumik: Scott Equalizer 2, Lockout-95-150 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty Shimano XT/SLX, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 5S
koła  piasty Scott Pro/DT Swiss 370, obręcze DT Swiss 465d, opony Schwalbe Nobby Nic EVO Kevlar
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GeniusLTGeniusLT

Genius lt 10 13.6 KG

LT to skrót od Long Travel (długiego skoku), koniecznego w All-Mountain, gdzie 

zjazdy są ostre, a na szczyty chcesz się wspinać sam. Żaden problem, jeśli dys-

ponujesz 185 lub 110 mm skoku, a dzięki manetce TwinLoc możesz wszyst-

ko zablokować. Genius LT to TEN rower, na którym zjeździsz bezdroża. Już 

wiesz, czego chcesz.

Przedefiniowaliśmy All-Mountain, jeszcze raz. 

technOlOgia twinlOc

Unikalna, opatentowana technologia SCOTT TwinLoc pozwala 

rowerzyście na zmianę skoku lub zablokowanie zawieszenia bez odrywa-

nia rąk od kierownicy. Można wybierać między opcjami pełnego skoku tyl-

nego koła z 185 mm ugięcia, trybu Traction z 110 mm ugięcia oraz całkowitej 

blokady zarówno widelca przedniego, jak i tłumika Equalizer3.

rama   Genius LT karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP5, wahacz ze specjalnie 
cieniowanego aluminium, haki IDS-SL 12 mm, 2280 g!

amortyzacJa  widelec: Fox 36 Talas 180 FIT, skok Lockout-140-180 mm, 
 tłumik: Scott Equalizer 3, Lockout-110-185 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty SRAM XO, 20 biegów, 2-rzędowa korba 38/24 z. karbonowa osłona koronek, 
 hamulce tarczowe Avid 9RS Carbon, regulowana sztyca RockShox Reverb Stealth
koła  DT Swiss AM 10, opony Schwalbe Hans Dampf EVO Kevlar, Snake Skin, tubeless ready
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Genius lt 30 14.3 KG

Genius lt 40 14.2 KGGenius lt 20 13.9 KG

rama  Genius LT z aluminium 6061, specjalnie cieniowane, hydroformowane rurki, haki IDS-SL 12 mm
amortyzacJa  widelec: RockShox Lyrik RLR, skok Lockout-140-180 mm, 
 tłumik: Scott Equalizer 3, Lockout-110-185 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty SRAM X9, 30 biegów, korba XT, hamulce tarczowe Avid Elixir 7, regulowana sztyca Kind Shock KS i950
koła  piasty Scott AM/SRAM X9, obręcze Alex AM-44, opony Schwalbe Hans Dampf EVO Kevlar Snake Skin, Tubeless ready

rama  Genius LT z aluminium 6061, specjalnie cieniowane, hydroformowane rurki, haki IDS-SL 12 mm
amortyzacJa  widelec: RockShox Lyrik RLR, skok Lockout-140-180 mm, 
 tłumik: Scott Equalizer 3, Lockout-110-185 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty Shimano XT/Deore, 30 biegów, hamulce tarczowe Avid Elixir 3
koła  piasty Scott AM/Shimano FH-M525, obręcze Alex AM-44, opony Schwalbe Hans Dampf Kevlar

rama   Genius LT karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP 5, wahacz ze specjalnie cieniowanego 
aluminium, haki IDS-SL 12 mm

amortyzacJa  widelec: RockShox Lyrik RLR, skok Lockout-140-180 mm, 
 tłumik: Scott Equalizer 3, Lockout-110-185 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty SRAM X9/X7, 30 biegów, hamulce tarczowe Avid Elixir 7, regulowana sztyca RockShox Reverb Stealth
koła  DT Swiss AM 20, opony Schwalbe Hans Dampf EVO Kevlar Snake Skin, Tubeless ready
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Gambler

Riders: Fabien Pedemanaud / Floriane Pugin, WC Leogang

Gambler to rower do Downhillu i Freeride’u o bardzo dużych 

możliwościach. Pozwala na regulowanie geometrii i skoku, 

ma progresywne, wielozawiasowe zawieszenie i niski przedni 

trójkąt dający duży przekrok. Używają go zawodnicy 

naszego Teamu Scott11, startującego w Pucharze 

Świata, i nasi freeriderzy. Dostępne są dwa mo-

dele Gamblera, żebyś mógł wybrać coś odpo-

wiedniego dla siebie.

SPrawdzOny w Pś
- 1. MIEjSCE LEOGANG
- 2. MIEjSCE WINDHAM
- 5. MIEjSCE WINDHAM
- 2. MIEjSCE MT. ST. ANNE
- 3. MIEjSCE FORT WILLIAM
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2012
2010

Gambler wc10 18.5 KG

Gambler wc20 18.9 KG

-200 g

rama   Gambler z aluminium 7005, hydroformowane rury, supersztywna rama DH, haki IDS 12 mm 
(długość tylnego trójkąta: 425 mm, 435 mm & 445 mm), frezowany CNC łącznik World Cup 
i odkuwane części

amortyzacJa   widelec: Fox 40 RC2 FIT, tytanowa sprężyna, skok 203 mm, tłumik: Fox DHX RC4, 
długość tłumika 10,5”, skok amortyzacji 215 mm

komponenty Shimano Saint, 9 biegów, prowadnica łańcucha E-13 LG-1, komponenty Syncros, siodło Prologo
koła   piasty Scott Pro 20mm/DT Swiss FR-350 12 mm, obręcze DT Swiss EX500, opony Schwalbe 

Muddy Mary/Wicked Will DH

rama  Gambler z aluminium 7005, hydroformowane rury, supersztywna rama DH, 
 haki IDS 12 mm, frezowany CNC łącznik World Cup i odkuwane części
amortyzacJa   widelec: RockShox Boxxer RC, skok 203 mm 

tłumik: Fox Van RC, 10,5” tłumik ze sprężyną stalową i tuningowanym do ścigania układem 
tłumiącym, skok amortyzacji 215 mm

komponenty SRAM X7/X5, 9 biegów, korba Truvativ Hussefelt DH 1.1, prowadnica E-13, 
 hamulce tarczowe Avid Elixir 5S, wspornik Scott DM, siodło Prologo
koła   piasty Scott Comp 20 mm / Scott DHL 12 mm, obręcze Alex FR32, opony Schwalbe Muddy Mary/Wicked Will DH

nowa geometria:
zoptymalizowana do ścigania w pucharze świata
Rower niższy, bardziej pochyły, dłuższy i lżejszy

dłuższy tłumik 10,5”
Większy skok 89 mm (wcześniej 76 mm) wspiera niższe 
przełożenie zawieszenia (2.3), dzięki temu na uszczelki tłumika 
jest wywierane mniejsze ciśnienie i działają mniejsze siły.
Większy zakres użytecznych ustawień tłumienia = lepszej jakości 
tłumienie na końcu długich przejazdów.
Specjalnie tuningowane tłumiki FOX‘a dopasowane do łącznika 
W.C.

nowy 
łącznik w.c. 
Nowy skok 210 mm
Poprawiona kinematyka 
zawieszenia na trudne 
trasy w stylu PŚ

frezowany 
mostek zawieszenia
Więcej miejsca na oponę pod-
czas błotnistych wyścigów. Teraz 
można też jeździć z hakami IDS 
w opcji -10 mm

oszczędność masy:
razem ponad 200gr mniej

Geometria 2012
Geometria 2010

bezpośrednio 
montowany tłumik

sztyca 
Mniejsza sztyca 31,6 mm
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Voltage FR

voltage fr10 16.7 KG

rama   Voltage FR z aluminium 6061, hydroformowane rury, 
haki IDS 12 mm

amortyzacJa  widelec: Fox 36 VAN FIT RC2, sprężynowy, skok 180 mm, 
 tłumik: Fox DHX RC2, sprężyna, skok zawieszenia 160-180 mm
komponenty  SRAM X9, 10 biegów, korby Truvativ Descendent DH 1.1, ha-

mulce tarczowe Avid Code R, prowadnica łańcucha E-13 LG1 
koła   piasty Scott Pro 20mm/Scott DHL 12 mm, specjalne 

obręcze custom DT Swiss FR600, opony Schwalbe Big 
Betty DH

Wielkie hopy, ciasne bandy, triki przy każdym 

skoku. Voltage FR to maszyna w przystępnej 

cenie, która cieszy przy każdej okazji, czy to 

w  bikeparku, czy podczas zawodów slopestyle. 

Ten rower zniesie wszystko.
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voltage fr20 17.9 KG

voltage fr30 16.8 KG

rama  Voltage FR z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki IDS 12 mm
amortyzacJa  widelec: RockShox Domain RC, sprężynowy, dwupółkowy, skok 200 mm, 
 tłumik: Fox VAN R, specjalnie tuningowany, skok amortyzacji 160-180 mm
komponenty SRAM X7/X5, 9 biegów, korba Truvativ Hussefelt 1.0, mostek Scott DM,
  hamulce tarczowe Avid Elixir 5S, prowadnica łańcucha E-13 
koła   piasty Scott Comp 20 mm/Scott DHL 12 mm, obręcze Alex FR32, 

opony Schwalbe Big Betty DH

rama  Voltage FR z aluminium 6061, hydroformowane rury, oś IDS skręcana nakrętkami
amortyzacJa   widelec: RockShox Domain,  jednopółkowy, skok 180 mm, 

tłumik: Marzocchi coil R, skok amortyzacji 150-170 mm
komponenty  SRAM X5/X4, 8 biegów, korba Truvativ Ruktion 1.0, hamulce tarczowe Avid Elixir 1, 

prowadnica łańcucha E-13
koła   piasty Scott Comp 20 mm/Scott DC-22 bolt-on, obręcze Alex FR32, 

opony Schwalbe Big Betty DH

45



Rider: Timo Pritzel46 VOLTAGE



VoltageVoltageVoltageVoltage

voltage yz tmo 12.5 KG

voltage Jr 24 tmo 13.1 KG

VoltageVoltageVoltageVoltageVoltage
Voltage dominuje wszędzie, czy to w dircie, czy streetcie. Jego masywne, hydroformo-

wane rury i „zwinna” geometria zachęcają do manuali, skoków i dropów. Duża liczba 

konfiguracji i zestawień wyposażenia do wyboru pozwoli każdemu znaleźć coś 

odpowiedniego do potrzeb i możliwości portfela.

rama   Voltage z aluminium 6061, typ A, hydroformowane rury, bardzo krótkie widełki tylne 
z dopracowaną geometrią, haki IDS do single speeda

amortyzacJa  widelec: RockShox Argyle R, sprężyna stalowa, z komorą powietrzną, skok 100 mm
komponenty 3-częściowa korba BMX z Cr-mo z zewnętrzymi łożyskami, hamulce tarczowe Avid Elixir 1
koła  piasty Scott Comp 20 mm/Scott DC-52 bolt-on singlespeed, obręcze Alex Atmosfair FR30, 
 opony Schwalbe Table Top

rama   Voltage z aluminium 6061, typ D 24”, hydro-
formowane rury, bardzo krótkie widełki tylne 
z radykalną geometrią

amortyzacJa  RST Dirt, skok 60 mm, twarda sprężyna
komponenty  3-częściowa korba BMX z Cr-mo z pustą osią, 

kierownica Scott Pilot FR 3” wzniosu, mechani-
czne hamulce tarczowe Tektro Novela 
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voltage yz 0.1 13.5 KG

voltage yz 0.2 13.5 KG

Rider: Felix Rosendahl

rama  Voltage typ B z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki do single speeda
amortyzacJa  Marzocci Dirt jumper 3, sprężyna stalowa, regulowana komora powietrzna, skok 100 mm
komponenty 3-częściowa korba BMX z Cr-mo z pustą osią i zewnętrzymi łożyskami,
 hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro Draco, siodło Scott Pivotal
koła  piasty Scott DC-20 bolt-on/Scott DC-42 bolt-on singlespeed, obręcze Alex FR30, opony Schwalbe Table Top

rama  Voltage typ D z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki do single speeda
amortyzacJa RST Dirt dirt jump, skok 80 mm
komponenty 3-częściowa korba BMX z Cr-mo z pustą osią i zewnętrzymi łożyskami,
 mechaniczne hamulce tarczowe Tektro Novela, siodło Scott Pivotal
koła  piasty Scott DC-20 bolt-on/Scott DC-42 bolt-on singlespeed, obręcze Alex DP20, 
 opony Schwalbe Table Top
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voltage yz 10 14.2 KG voltage yz 20 14 KG

voltage yz 30 14.9 KG voltage yz 40 14.2 KG

rama  Voltage typ C, z aluminium 6061, hydroformowane rury
amortyzacJa Suntour XCM V3, regulacja twardości, skok 100 mm
komponenty Shimano Alivio/Acera, 24 biegi, hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro SCT-01
koła  piasty Scott DC-19 /SRAM MTH 306, obręcze Araya TX-633, opony Schwalbe Table Top

rama  Voltage typ C z aluminium 6061, hydroformowane rury
amortyzacJa Suntour XCM V3, regulacja twardości, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera/Altus, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe Shimano BR-M375 
koła  piasty Scott DC-51/Shimano FH-RM35 CL, obręcze Araya TX-633, opony Schwalbe Table Top

rama Voltage typ C, z aluminium 6061, hydroformowane rury
amortyzacJa Suntour XCT V4, regulacja twardości, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera/Altus, 21 biegów, mechaniczne hamulce tarczowe Tektro Novela
koła  opony Scott DC-19/Scott DC-31, obręcze Araya TX-633 D-Wall, opony Kenda K905

rama  Voltage typ C z aluminium 6061, hydroformowane rury
amortyzacJa Suntour XCT V2, regulacja twardości, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera/Altus, 21 biegów, Tektro typu V-brake 
koła  piasty Scott FM-21/Scott FM-31, obręcze Araya TX-633 D-Wall, opony Kenda K905
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ASPECTASPECT

aspect 20 13.2 KGaspect 10 12.4 KG

rama Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano RM35-CL, obręcze Alex XC44 disc, 
 opony Schwalbe Black jack

rama  Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa RockShox Recon Silver TK Solo Air, zdalna blokada Pop Loc, 
 regulacja tłumienia odbicia, skok 100 mm
komponenty Shimano XT/Deore, 30 biegów, hamulce tacz. Shimano BR-M445
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-RM66-CL, 

obręcze Alex XC44 disc, opony Schwalbe Rocket Ron
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aspect 20
druga 
wersja 
koloru

aspect 20 13.2 KG

Rowery z linii sztywnych górali Aspect zostały zaprojekto-

wane, by być lekkimi i wszechstronnymi w przystępnej cenie. 

Mają komfortową geometrię z mocno opadającą rurą górną, 

by zapewnić duży przekrok, oraz kąty główki i rury podsio-

dłowej dające świetną zwrotność i precyzję prowadzenia. 

Wszystkie ramy Aspect są konstruowane z podwójnie cie-

niowanych rur z aluminium 6061 i mają wymienny hak prze-

rzutki, by zapewnić ramie długie życie.

rama Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano RM35-CL, obręcze Alex XC44 disc, 
 opony Schwalbe Black jack
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aspect 30 13.8 KG

aspect 30 v-brake 13.6 KG

rama  Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty  Shimano Alivio/Acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro SCH-01
koła  piasty Scott Team/SRAM MTH-306, obręcze Alex XC 44, opony Schwalbe Black jack

rama Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Alivio/Acera, 27 biegów, Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM21/Shimano FH-RM70, obręcze Alex ACE24, opony Schwalbe Black jack

druga wersja 
koloru

52 ASPECT



aspect 60 13.9 KG

aspect 40 14.3 KG

aspect 50 14 KG

rama  Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCT-V4, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 21 biegów, Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM21/FM31, obręcze Araya TX-633, opony Scott Ozon

rama  Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa Suntour XCM-H, blokowany, skok 100 mm
komponenty  Shimano Acera, 24 biegi, Scott Comp typu 

V-brake
koła  piasty Scott FM21/Shimano FH-RM30, 
 obręcze Araya TX-633, opony Scott Ozon

rama  Aspect z aluminium 6061
amortyzacJa Suntour XCM-H, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe Shimano BR-M375 
koła  piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM35-CL, obręcze Araya TX-633, opony Scott Ozon

2nd color 
option

druga wersja 
koloru
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aspect29
Linia 29erów Aspect to świetna propozycja dla początkujących. 

29-calowe koła zachowują rozpęd oraz dają lepszą trakcję, 

czyniąc naukę jazdy w terenie łatwiejszą i przyjemniejszą.
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e-aspect 29 20.8 KG

aspect 29 trail 13.7 KGaspect 29 sport 13.7 KG

aspect 29 tour 14.4 KG

rama  Aspect 29 z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
system e-drive  Bosch 36V/250W Mechatronic system
komponenty  Shimano XT, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445 
koła   piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-M529, obręcze Araya DS-700 (29) disc, 

opony Schwalbe Rapid Rob

rama  Aspect 29 z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCM-H, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 24 biegi, Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM21/Shimano FH-RM30, obręcze Araya TX-733 (29), opony Impact Outpac

rama  Aspect 29 z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445 
koła   piasty Scott Comp-CL/Shimano RM35-CL, obręcze Araya DS-700 (29) disc, 

opony Schwalbe Rapid Rob

rama  Aspect 29 z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCM-H, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe Shimano BR-M375 
koła   piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM35-CL, obręcze Araya DS-700 (29) disc, 

opony Schwalbe Rapid Rob
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Rider: Annette Keller

Contessa to bezkompromisowa linia produktów 

dla prawdziwych rowerzystek. Te rowery zosta-

ły zaadaptowane do ich potrzeb i wyposażone 

w równie wysokie komponenty jak męskie od-

powiedniki. jakkolwiek jeździsz, rekreacyjnie 

czy wyścigowo, znajdziesz Contessę odpo-

wiednią dla siebie, kobiety aktywnej.

technOlOgia twinlOc

Wszystkie modele Contessa z pełną amortyza-

cją wyposażone są w montowaną na kierownicy 

manetkę TwinLoc, która pozwala rowerzystce 

na zmianę skoku lub zablokowanie zawieszenia 

bez odrywania rąk od kierownicy. Można wybie-

rać między opcjami pełnego skoku tylnego koła, 

trybu Traction (w modelach z tłumikiem Nude2 

lub Equalizer2) oraz całkowitej blokady, zarów-

no widelca przedniego, jak i tłumika tylnego. 

Kobieta aKtywna
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contessa spark rc 10.9 KG

contessa scale rc 9.9 KG

rama   NOWA Spark karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, technologia IMP3, 
wahacz ze specjalnie cieniowanego aluminium

amortyzacJa  widelec: SID RL3 Air z trzema trybami pracy, Lockout, skok 120 mm 
 tłumik: Scott Nude2 TC, Lockout-85-120mm, zdalna blokada TwinLoc
komponenty Shimano XT, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano XT, komponenty Scott 
koła  DT Swiss XR20, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready

rama  Scale karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
amortyzacJa  SID RL, powietrzny, skok 100 mm, zdalna blokada 
komponenty Shimano XT, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano XT
koła  DT Swiss XR20, opony Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar, tubeless ready
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contessa foil 7.34 KG 20 biegów CD 

contessa cr1 team 7.94 KG 20 biegów CD

rama  FOIL karbonowa aerodynamiczna, włókna HMF-Net, technologia IMP3  
widelec  HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty NOWA Shimano Ultegra 
koła  Mavic Cosmic Elite, opony Continental Ultra Race zwijane

rama  CR-1 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system SDS  
widelec  HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano 105, sztyca Ritchey Pro carbon
koła  Mavic Aksium, opony Continental Ultra Race zwijane
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contessa speedster 25 9.08 KG   30 biegów   

contessa cr1 comp 8.42 KG 20 biegów CD 

contessa speedster 15 8.64 KG 20 biegów CD 

rama  Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane dolne rurki tylnego trójkąta
widelec karbonowy, z aluminiową rurą sterową
komponenty NOWA Shimano Tiagra 10-biegowa
koła  piasty Scott Comp, obręcze aerodynamicze Alex Race 28, opony Continental Ultra Sport

rama  CR-1 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS  
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano 105, karbonowa sztyca
koła  Mavic Aksium, opony Continental Ultra Race zwijane

rama  Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 
widelec  karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty Shimano 105, karbonowa sztyca
koła  piasty Scott Team, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport
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contessa speedster 45 9.38 KG   24 biegi

contessa speedster 35 9.12 KG   27 biegów

rama  Speedster aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane dolne rurki tylnego trójkąta 
widelec karbonowy, z aluminiową rurą sterową
komponenty Shimano 2300, korba Shimano
koła  piasty Scott Comp, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport

rama  Speedster aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane dolne rurki tylnego trójkąta 
widelec karbonowy, z aluminiową rurą sterową
komponenty Shimano Tiagra/Sora, korba Shimano
koła  piasty Scott Comp, obręcze aerodynamiczne Alex Race 28, opony Continental Ultra Sport
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Contessa Team62 CONTESSA



contessa Genius 12 KG

contessa spark 12.5 KG

rama   Contessa Genius karbonowa rama główna, włókna HMF-Net, IMP4, specjalnie cieniowany 
tył z aluminium 6061

amortyzacJa  widelec: Fox 32 Talas RL, tłumik: Scott Equalizer 2, Lockout-95-150 mm, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty SRAM X9/X7, 30 biegów, hamulce tarczowe Avid Elixir 7
koła  DT Swiss XR35 Disc, opony Schwalbe Nobby Nic EVO 2.25 Kevlar

rama  Nowa Contessa Spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, 
 geometria Solution
amortyzacJa  widelec: RockShox Recon Gold RL Solo Air, skok 120 mm, 
 tłumik: DT Swiss M210, powietrzny, zdalna blokada TwinLoc 
komponenty Shimano SLX/Deore, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445/446
koła   piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM66-CL, obręcze Alex XC44 disc, 

opony Schwalbe Rocket Ron
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Rider: Karen Eller / Annette Keller64 CONTESSA



contessa scale 30 13.5 KG

contessa scale 10 12.5 KG

contessa scale 20 13.3 KG

rama  Contessa Scale z aluminium 6061, geometria Solution
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445 
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano RM35-CL, obręcze Alex XC44 disc, opony Schwalbe Black jack

rama  Contessa Scale z aluminium 6061, geometria Solution
amortyzacJa  RockShox Recon Silver TK Solo Air, zdalna blokada Pop Loc, regulowane tł. odbicia, skok 100 mm
komponenty Shimano XT/Deore, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445 
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-RM66-CL, obręcze Alex XC44 disc, opony Schwalbe Rocket Ron

rama  Contessa Scale z aluminium 6061, geometria Solution
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445 
koła   piasty Scott Comp-CL/Shimano RM35-CL, obręcze Alex XC44 disc, 

opony Schwalbe Black jack
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contessa 10 13.4 KG

contessa 20 13.5 KG 

Riders: Karen Eller / Annette Keller

rama  Contessa z aluminium 6061, geometria Solution
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445 
koła  piasty Shimano RM35-CL, obręcze Araya DS-600 disc, opony Schwalbe Black jack

rama  Contessa z aluminium 6061, geometria Solution 
amortyzacJa  Suntour XCR, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Alivio/Acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro SCH-01
koła  piasty Scott Team/SRAM MTH-306, obręcze Araya DS-600, opony Schwalbe Black jack

66 CONTESSA



contessa 30 13.9 KG contessa 40 13.5 KG

contessa 50 13.6 KG contessa 60 13.8 KG

rama  Contessa z aluminium 6061, geometria Solution 
amortyzacJa  Suntour XCM-H, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe Shimano BR-M375 
koła  piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM35-CL, obręcze Araya TX-633, opony Scott Ozon

rama  Contessa z aluminium 6061, geometria Solution
amortyzacJa  Suntour XCM-H, blokowany, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 24 biegi, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  Scott FM21/Shimano FH-RM30 hubs, obręcze Araya TX-633, opony Scott Ozon

rama  Contessa z aluminium 6061, geometria Solution
amortyzacJa  Suntour XCT-V4, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 21 biegów, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM21/FM31, obręcze Araya GP-710, opony Scott Ozon

rama  Contessa Tiki z aluminium 6061
amortyzacJa  Suntour XCT-V4, skok 100 mm
komponenty Shimano Acera, 21 biegów, Scott Comp V-brakes
koła  piasty Scott FM21/FM31, obręcze Araya TX-633, opony Scott Ozon
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Junior

W linii SCOTT Junior znajdzie się coś dla każdego dziecka. Można wybierać wśród rowerów o kołach 

od 12 do 24“, od BMX-ów do wyścigowych, i do zwyczajnej zabawy, mamy wszystkie. Świetne kom-

ponenty oznaczają, że rowery zostały zbudowane, by trwać. Mają cechy i wykończenie wzięte wprost 

od dorosłych Sparków, Contess i Voltage‘ów, dzięki czemu Twoje dzieci pokochają jazdę na nich.
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volt-x 20
11.3 KG

volt-x 10
12.4 KG

volt-x 40
12.5 KG

volt-x 30
12.2 KG

rama   wykonana ze stali Cr-Mo/
Hi-Ten, środek suportu 
typu Mid BB, 11/8”, 
zintegrowane stery, 
geometria Dirt/
Freestyle

komponenty  3-częściowa korba 
BMX ze stali Cr-Mo, 
siodło Scott Pivo-
tal, komponenty 
Scott BMX, pedały 
Wellgo BMX

rama   wykonana ze stali Cr-Mo/
Hi-Ten, środek suportu 
typu Mid BB, 1 1/8” zinte-
growane stery, geometria 
Dirt/Freestyle

komponenty   3-częściowa korba BMX 
ze stali Cr-Mo, siodło 
Scott Pivotal, kompo-
nenty Scott BMX, rotor, 
pedały Wellgo BMX

rama   wykonana ze stali Cr-Mo/
Hi-Ten, środek suportu 
typu USA BB

komponenty  1-częściowa korba 
BMX ze stali Hi-Ten, 
komponenty Scott 
BMX, rotor, pedały 
Wellgo BMX

rama   wykonana ze stali Cr-Mo/
Hi-Ten, środek suportu 
typu USA BB

komponenty  3-częściowa korba 
BMX ze stali Cr-Mo, 
komponenty Scott 
BMX, pedały Well-
go BMX
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scale Jr rc 
10.4 KG spark Jr 24

13 KG

scale Jr 24
11.8 KG

spark Jr 20
11.7 KG

scale Jr 20
10.9 KG

speedster Jr 24 8.40 KG

rama   Scale jR z aluminium 6061, 
podwójnie cieniowane 
rurki

amortyzacJa   RST F1RST 24 AIR, 24”, regulacja 
twardości, skok 60 mm

komponenty  Shimano XT/Deore, 27 biegów, 
korby FSA Alpha

rama   Spark jR z aluminium 
6061, cieniowane rurki

amortyzacJa   widelec: RST Capa T 
24”, skok 50 mm, 
tłumik: Apro SD, 
skok 75 mm

komponenty Shimano Alivio/
 Tourney, 21 biegów, 
 hamulce typu V-brake

rama  Scale jR z aluminium 6061, 
 cieniowany rurki
amortyzacJa   RST Capa T24, 24”, 

skok 50 mm
komponenty  Shimano Alivio/Altus, 

21 biegów

rama   Spark jR z aluminium 
6061, cieniowane rurki

amortyzacJa   widelec: RST Capa T20”, 
skok 50 mm, 
tłumik: Apro SD, 
skok 65 mm

komponenty  Shimano Tourney, 
12 biegów, hamulce typu 
V-brake

rama   Scale jR z aluminium 
6061, cieniowane rurki

amortyzacJa  RST Capa T20, 20”, 
 skok 50 mm
komponenty  Shimano Alivio/Altus, 

12 biegów

rama  Speedster jR z aluminium 6061, cieniowane rurki, geometria jR 24”, aluminiowy widelec
komponenty  Shimano 2300, 16 biegów, korba szosowa Lasco jR 46/34 z., aluminiowe komponenty Scott
koła  piasty Scott Comp, obręcze Alex Race DA-22, opony szosowe Kenda
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voltage Jr 24 disc
12.7 KG voltage Jr 16

10.4 KG

voltage Jr 24
12.5 KG

voltage Jr 12
8.4 KG

voltage Jr 20
11 KG

voltage walker
4.5 KG

rama   Voltage z aluminium 6061, 
rury Octagon 

amortyzacJa   RST Capa T24, 24”, 
skok 50 mm

komponenty  Shimano Tourney, 
18 biegów, mechaniczne 
hamulce tarczowe Tektro Aquila

rama   Voltage z aluminium 
6061, rury Octagon

komponenty  jednobiegowy, z kółkami 
bocznymi

rama   Voltage z aluminium 
6061, rury Octagon 

amortyzacJa  RST Capa C7, 24”, 
 skok 50 mm
komponenty  Shimano Tourney, 

18 biegów, hamulce typu 
V-brake

rama   Voltage z aluminium 
6061, rury Octagon

komponenty  jednobiegowy, z kółkami 
bocznymi

rama   Voltage z aluminium 
6061, rury Octagon 

amortyzacJa   RST CapaT20, 20”, 
skok 50 mm

komponenty  Shimano Tourney, 
6 biegów, hamulce typu 
V-brake

rama   Voltage z aluminium 
6061, rowerek do 
odpychania nogami

komponenty  aluminiowy mostek 
i kierownica, alu-
miniowe obręcze, 
grupe opony, 
jednoczęściowe 
połączenie sztycy 
z siodłem
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contessa scale Jr
11.9 KG

contessa Jr 16
10.2 KG

contessa Jr 24
12 KG

contessa Jr 12
8.2 KG

contessa Jr 20
10.7 KG

contessa walker
4.5 KG

rama   Scale jR z aluminium 
6061, cieniowane rurki

amortyzacJa  RST Capa T24, 24”, 
skok 50 mm

komponenty  Shimano Alivio/Altus, 21 biegów

rama   Contessa z aluminium 
6061, cieniowane rurki

komponenty  jednobiegowy, kółka 
boczne

rama   Contessa z aluminium 
6061, cieniowane rurki

amortyzacJa   RST CapaT24, 24”, skok 
50 mm

komponenty   Shimano Tourney, 18 
biegów, hamulce typu 
V-brake

rama   Contessa z aluminium 
6061, cieniowane rurki

komponenty  jednobiegowy, kółka 
boczne

rama   Contessa z aluminium 
6061, cieniowane rurki

amortyzacJa  RST CapaT20, 20”, 
 skok 50 mm
komponenty  Shimano Tourney, 

6 biegów, hamulce typu 
V-brake

rama   Contessa z aluminium 
6061, rowerek do odpy-
chania nogami

komponenty  aluminiowy mostek 
i kierownica, aluminiowe 
obręcze, grube opony, 
jednoczęściowe 
połączenie sztycy 
z siodłem
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sub Grems
edycJa extremalnie limitowana

Scott wprowadza sztukę do swoich rowerów wraz z jednym z najbar-

dziej ekscytujących młodych francuskich twórcow i muzyków, nazywa-

nym GREMS. Człowiek o wielu twarzach, który wkłada część własne-

go charakteru w każde z dzieł. Dzięki ręcznie rysowanym znakom 

i napisom, odważnej grafice i grafitti zamienia przestrzeń pu-

bliczną w sztukę. W jego obrazach, rysunkach i projektach nic 

nie jest oczywiste. Najnowszym wyzwaniem, jakiego podjął 

się GREMS było opracowanie kolekcji Scott Urban Bike Col-

lection 2012, do której zaprojektował dwa ekskluzywne ro-

wery – jeden to Scott OTG, tzw. fixie, a drugi Scott SUB.
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otG 20 10.4 KG

Grems
paris-london www.grems.eu

Artysta multimedialny, projektant, artysta uliczny, rap-
per… Absolwent Beaux-Arts Bordeaux i Art Director w 
wielu agencjach. Dzięki swojemu prostemu pseudoni-
mowi definiującemu jego styl, ostatnie sześć lat mógł 
dzielić się swoją pracą w galeriach, muzeach, na festiwa-
lach i koncertach na całym świecie..

rama  nowa OTG CroMo 
widelec  nowy OTG CroMo
komponenty dwa koła i łańcuch
koła   hamulce Tektro, 

opony Kenda, czarna farba!
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OTG

otG 20 10.4 KG

otG 10 10.5 KG

rama  nowa OTG CroMo 
widelec  nowy OTG CroMo
komponenty dwa koła i łańcuch
koła  hamulce Tektro, opony Kenda, czarna farba!

rama  nowa OTG CroMo 
widelec  nowy OTG CroMo
komponenty dwa koła i łańcuch
koła  hamulce Tektro, opony Kenda, biała farba!

Scott prezentuje swoje dwa fixy, OTG 10 i OTG 20 GREMS, najnowszy trend 

w świecie commutingu, łączący prostotę i wydajność w jednym. Zabawa i swobo-

da, jakiej nie czułeś nigdy wcześniej.
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SubSub

sub 10 11.9 KG

rama   SUB z aluminium 6061, rury podwójnie cieniowane, haki tylnego 
koła pod napęd z paskiem transmisyjnym, kompatybilna z zestawem Urban Kit

widelec  SUB z aluminium 6061, sztywny
komponenty  Shimano Alfine 8 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M505, karbonowy pasek transmisyjny 

napędu Gates.
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano Alfine, obręcze Alex SUB disc, opony Continental Sport Contact

SUB to skrót od Speed Utility Bike 

– Szybkiego Roweru Użytkowego –  

i oznacza nowoczesny rower miejski za-

projektowany z myślą o komunikacji, wy-

jazdach na zakupy i zwykłym kręceniu 

po mieście. Uchwyty na ramie i widelcu 

pozwalają na łatwy montaż naszego sys-

temu bagażnika i błotników Urban-Kit, 

dzięki któremu z łatwością przewieziesz 

zakupy, pozostając przy tym suchym.
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_men_solution

sub 20 11.1 KG sub 25 11.3 KG

sub 30 men 12.2 KG sub 40 solution 11.8 KG

rama  SUB z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki, kompatybilna z zestawem Urban Kit
widelec SUB z aluminium 6061, sztywny
komponenty Shimano XT, 27 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano RM35-CL, obręcze Alex SUB disc, opony Continental Sport Contact

rama  SUB z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki, kompatybilna z zestawem Urban Kit
widelec SUB z aluminium 6061, sztywny
komponenty Shimano Nexus, 8 biegów, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott CO-31/Shimano Nexus, obręcze Alex SUB, opony Continental Sport Contact

rama  SUB z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki, kompatybilna z zestawem Urban Kit
widelec SUB z aluminium 6061, sztywny
komponenty Shimano Acera, 27 biegów, hamulce Tektro SCH-01 Disc
koła  piasty Scott DC-19 /SRAM 306, obręcze Rigida DP2000, opony Schwalbe Citizen

rama  SUB z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki, kompatybilna z zestawem Urban Kit
widelec SUB z aluminium 6061, sztywny
komponenty Shimano Acera, 24 biegi, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott CO-31/Shimano FH-RM30, obręcze Rigida DP2000, opony Schwalbe Citizen
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sportster

Seria Sportster stawia na komfort oraz wygodę podróżowania 

i  transportu. Projekt ramy oferuje użytkownikowi gładką jazdę 

i  sporo miejsca nad rurą górną. Uchwyty w ramie pozwalają na 

prosty montaż bagażnika i błotników systemu Urban-kit, żebyś 

mógł suchy bezproblemowo wozić swoje rzeczy.
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_solution

_solution

sportster 20 men 12.3 KG

sportster 30 men 13.6 KGsportster 10 11.9 KG

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour NCX-D LO-A, blokowany, skok 63 mm
komponenty Shimano SLX /Deore, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-RM35-CL, obręcze Araya DS-700 disc, opony Schwalbe Rapid Rob

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour NEX-4610 V4 HLO, blokowany, skok 63 mm
komponenty  Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-M445
koła piasty Scott Comp CL/Shimano RM35-CL, obręcze Araya DS-700 disc, opony Schwalbe Smart Sam

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour NCX-D RL-A, blokowany, skok 63 mm
komponenty Shimano XT Deore, 30 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445
koła  piasty Scott Team-CL/Shimano FH-RM66-CL, obręcze Ryde Taurus 2000 disc, opony Schwalbe Rapid Rob
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_Lady    _Lady    

_Lady    _Lady    

sportster 55 men 13.7 KGsportster 40 men 13.3 KG

sportster 60 men 12.3 KGsportster 50 men 13.2 KG

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour NEX-4110 V4, skok 63 mm
komponenty NOWE Shimano Acera/Altus, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe Shimano BR-M375
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-RM35-CL, obręcze Araya TX-733

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour NEX-4610 V4 HLO, blokowany, skok 63 mm
komponenty Shimano Deore/Alivio, 27 biegów, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM-21/Shimano FH-RM70, obręcze Araya TX-733, Schwalbe opony Smart Sam

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  sztywny widelec
komponenty Shimano Acera/Altus, 21 biegów, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM-21/31, obręcze Araya GP-722

rama  Sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki
amortyzacJa  Suntour NEX-4110 V4, skok 63 mm
komponenty Shimano Acera/Altus, 24 biegi, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła  piasty Scott FM-21/Shimano FH-RM30, obręcze Araya GP-722
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_Sub _Sportster _E-Venture _Venture

współczesna wielofunkcyjność
Scott Urban-Kit, wkraczając w swój trzeci sezon na rynku, pozostaje najbardziej 

funkcjonalnym, uniwersalnym, łatwym w montażu i kolorowym z dostępnych zesta-

wów. W tym segmencie Scott oferuje wciąż szeroką gamę błotników, bagażników 

i podpórek.

Zestaw Urban-Kit można zamontować na dowolnym rowerze z linii SUB, 

Sportster, E-Venture i Venture. Zawsze trafia w Twóją indywidualną 

preferencję koloru i zakres potrzeb.

84 URBANKIT



uaktualnienie. nowy system bagażnika „rack 2.0”
Całkowicie nowy „Rack 2.0” to najbardziej funkcjonalny i przykuwający wzrok system bagażnikowy 

dostępny na rynku. Zaprojektowany, by był kompatybilny z różnymi akcesoriami miejskimi Scotta, 

które zapewniają, że jesteś gotów na przygody każdego rodzaju.

topeak mtx 
Torby Topeaka łączą się z bagażnikiem 
w ciągu sekund tak, że możesz ruszać 
najszybciej jak to tylko możliwe. za-
projektowane, b y pasować do innych 
akcesoriów Topeak MTX pozwalają 
odjechać z klasą.

zintegrowany 
u-lock
Bagażnik jest zaprojektowany, by per-
fekcyjnie zintegrować zapięcie Scott U-
Lock tak, że możesz szybko przypiąć i ze 
spokojną głową zostawić swój rower.
*U-Lock Scott  w zestawie

wielofunkcyjność
„Rack 2.0” działa także na 
standardowych bagażnikach. 
Przyciśnij swoją gazetę czy 
plażowy ręcznik i ruszaj 
w drogę.

sakwy
Nie ma lepszego sposobu na zwiedzanie 
świata niż wyprawa na rowerze. Po pros-
tu zamocuj swoje sakwy na „Rack 2.0” i 
możesz rozpoczynać przygodę.
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e-ride

e-vent ure  20  solution

e -aspe ct  29

Na E-rowerze wciąż trzeba pedałować, ale użytkownik dostaje dodatkowego kopa 

dzięki ładowanemu, elektrycznemu silnikowi wspomagającemu. Niezależnie czy po-

ruszasz się po mieście, czy pobliskim szlakiem, teraz jest to trochę szybsze i o wiele 

zabawniejsze.
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bosch

E-wolucja. Wraz z liniami E-Venture SCOTT przedstawia ekstremalnie kolorową i wyso-

ce funkcjonalną linię E-rowerów. Naszym celem było trzymanie się pryncypiów inno-

wacji, technologii, designu i wraz z Bosch‘em stworzenie własnej linii E-rowerów, która 

zapowiadałaby nową erę w tym sektorze.

- linearne i płynne przyspieszenie
- równomierny poziom mocy bez wahań wydajności
- największe przyspieszenie
- silnik wspomaga napęd do 25 km/h włącznie w zgodzie z normą EPAC

W porównaniu z innymi systemami (czerwona i niebieska krzywa) SCOTT/Bosch (zielona krzywa) natychmiast 
odłącza silnik, kiedy rower osiąga maksymalną prędkość 25 km/h lub w czasie hamowania. Następuje to bez 
żadnego opóźnienia, co daje maksimum bezpieczeństwa.

porównanie krzywej wydajności systemu scott/bosch

siedem powodów, by zaufać systemowi scott/bosch
- Niski środek ciężkości. komfortowe, bezpieczne i łatwe prowadzenie roweru.
- Niska masa. Cały system waży 6,5 kg. Najlżejszy spośród konkurencji.
-  Najwyższy moment obrotowy wśród testowanych systemów. Mocny, bez opóźnienia w działaniu z równomier-

nym dopływem mocy.
- łatwość instalacji. Bateria może zostać zdjęta i założona w czasie kilku sekund.
- Długa żywotność baterii. Gwarantowany zasięg 145 km, zależny od terenu jazdy.
- System SCOTT/Bosch dostępny w modelu E-Venture. Gwarancja komfortowej geometrii i unikalnego designu.
-  ładowanie baterii w 2,5 godziny. System SCOTT/Bosch dostarczany jest z jedną z najszybszych ładowarek na 

rynku.
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Pomysły i aspiracje inżynierów i projektantów z teamu SCOTT zaowocowały modnym designem E-Venture. 

Ważne było, by E-SUB i E-Sportster miały wygląd i geometrię SUB-a i Sportstera, tylko z baterią, która będzie tak 

wygodna i łatwa w obsłudze, jak to tylko możliwe.

bateria
łatwość używania baterii robi wrażenie. Dzięki 
zintegrowanemu systemowi mocowania może 
zostać zdjęta lub założona jak każde urządzenie 
„plug&play“, a kompletne naładowanie w dostar-
czanej ładowarce następuje już po rekordowo 
krótkich 2,5 godzinie.
inne cechy:
- oddzielny wyświetlacz stanu ładowania
- technologia litowo-jonowa
-  zależnie od terenu i możliwości użytkownika 

zasięg roweru wynosi do 145 km
- napięcie 36 V
- Masa 2,3 kg

napęd
Napęd spełnia wszystkie warunki dopuszczenia do ruchu, 
a kompaktowy projekt ma dodatkową zaletę montażu pod 
suportem, co sprawia, że środek ciężkości jest w opty-
malnym miejscu. Rower zachowuje się tak samo jak SUB 
czy Sportster bez napędu elektrycznego i jest zwinny, 
a jednocześnie komfortowy.
- 3 czujniki: prędkości (w tylnym kole), kadencji i momentu 
obrotowego zintegrowane z napędem
- Moc 250 W
- Masa 4 kg

panel kontrolny
zaawansowana technologia na kierownicy. Niewielki panel kontrolny pozwala 
użytkownikowi monitorować wszystkie zintegrowane strefy roweru. Poziom 
wsparcia i funkcje oświetlenia mogą być kontrolowane i zmieniane. Dodatkowo 
mały wyświetlacz pokazuje obecny stan baterii, zasięg w kilometrach i pełni 
funkcję typowego licznika rowerowego. 
Poziomy wsparcia. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród czterech 
trybów:
- eco Wysoki poziom autonomii. Maksymalny zasięg
- tour Średni poziom autonomii. Tryb standardowy
- sport Wspomaganie przyspieszenia
- speed Maksymalne wsparcie z silnika

siedem powodów, by zaufać systemowi scott/bosch
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_Solution _Solution_Lady    _Lady    

_men _Men

e-venture 10 20.6 KG

e-venture 20 21.9 KG e-venture 30 20.9 KG

rama   e.Venture z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, kompatybilna z Urban kit, 
do widelca sztywnego

e-napęd System Bosch 250 W Mechatronic System, 36 V bateria Li-ion
komponenty Shimano XT 10 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M505, Scott Urban kit, oświetlenie Supernova
koła piasty Shimano HB-M775, obręcze Alex SUB disc, opony Schwalbe Marathon Supreme

rama   e.Venture z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, kompatybilna z Ur-
ban kit, do widelca amortyzowanego

e-napęd System Bosch 250 W Mechatronic System, 36 V bateria Li-ion
komponenty  Shimano XT 9 biegów, hamulce tarczowe Avid Elixir 3, kompatybilna z Urban kit, 

oświetlenie Busch & Müller, amortyzator Suntour NCX-D
koła piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-M529-CL, obręcze Alex SUB disc, opony Schwalbe Marathon Mondial

rama   e.Venture z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, kompatybilna 
z Urban kit, do widelców sztywnych

e-napęd System Bosch 250 W Mechatronic System, 36 V bateria Li-ion
komponenty  Shimano XT 9 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M445, zestaw Scott Urban kit, 

oświetlenie Busch & Müller
koła  piasty Scott Comp-CL/Shimano FH-M529-CL, obręcze Alex SUB disc, opony Schwalbe Marathon Supreme

_Solution 
druga wersja 

koloru
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VentureVenture

venture 10 14.6 KG

Rowery z linii Venture to w pełni wyposażony sprzęt do 

transportu. Błotniki, bagażniki i światła dają pewność, że ra-

zem ze swoimi rzeczami dotrzesz suchy i bezpieczny dniem 

i nocą. Bez ryzyka.

rama    Venture z podwójnie cieniowanego aluminium 6061, haki tylnego koła pod 
napęd z paskiem transmisyjnym

widelec Venture z aluminium 6061, sztywny
komponenty  Shimano Alfine 8 biegów, hamulce tarczowe Shimano BR-M505, 

karbonowy pasek transmisyjny napędu Gates.
koła piasty Shimano Alfine, obręcze Alex SUB disc, opony Continental Contact
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_Solution

_Solution

venture 30 men 14.6 KGventure 20 15.1 KG

venture 40 lady 15.6 KGventure 40 men 15.4 KG

rama  Venture z podwójnie cieniowanego aluminium 6061, do widelca sztywnego
widelec Venture z aluminium 6061, sztywny
komponenty Shimano Nexus, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła piasty  Shimano, obręcze Alex SUB disc, opony Continental Contact

rama  Venture z podwójnie cieniowanego aluminium 6061, do widelca amortyzowanego
widelec Suntour NCX-D, skok 63 mm
komponenty  Shimano XT, hamulce tarczowe Shimano BR-M446
koła  piasty Shimano, obręcze Alex SUB disc, opony Continental Contact

rama  Venture z podwójnie cieniowanego aluminium 6061, damska geometria 
do widelca amortyzowanego

widelec Suntour NEX, blokowany, skok 63 mm
komponenty Shimano SLX, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła piasty Shimano, obręcze Rigida DP 2000 disc, opony Continental Contact

rama  Venture z podwójnie cieniowanego aluminium 6061, do widelca amortyzowanego
widelec Suntour NEX, blokowany, skok 63 mm
komponenty Shimano SLX, hamulce Scott Comp typu V-brake
koła piasty Shimano, obręcze Rigida DP 2000 disc, opony Continental Contact
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FOIL stanowi perfekcyjne połączenie lekkości, aerodynamiki 

i  sztywności, dające w efekcie najbardziej zaawansowany rower 

szosowy dostępny na rynku. FOIL, twój następny rower.
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foil premium 6.62 KG 20 biegów

foil team issue 6.62 KG 20 biegów 

rama  FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMX-Net, technologia IMP3  
widelec HMX-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano Dura-Ace DI2, komponenty Ritchey WCS Carbon 
koła zipp 404 Firecrest Carbon Clincher, opony Continental Grand Prix 4000

rama FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMX-Net, technologia IMP3  
widelec HMX-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty SRAM RED, komponenty Ritchey WCS Carbon 
koła zipp 404 carbon/alloy Clincher, opony Continental Grand Prix 4000
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dlaczego potrzebuJesz aerody-
namicznego roweru szosowego?
W niedalekiej przyszłości rowery wyścigowe z rur o okrągłym prze-
kroju zostaną zastąpione przez szkielety bardziej odpowiednie do 
każdej sytuacji, jaką kolarz może napotkać, walcząc z żywiołami na 
drodze. Żywioły są zawsze przeciwko Tobie. Wiatr próbuje Cię spo-
wolnić, podjazd złamać. Kolarze potrzebują dziś przewagi w walce 
z nimi i z konkurentami. 

idealny rower bierze pod uwagę trzy istotne zmienne: sztywność, 
masę i aerodynamikę. Ich kombinacja stanowi najbardziej kompletny 
bilans atrybutów  zamieniających wysiłek kolarza w przyspieszenie. 
Przy mniejszej liczbie watów kolarz może utrzymać tę samą średnią 
prędkość, zachowując świeżość na ważne momenty. Korzyści rozcią-
gają się od sprintu przez podjeżdżanie i inne specjalności pozwala-
jące wygrywać etapy.

Scott Aero Science to wydzielona wewnątrz struktury organizacyjnej grupa inżynierów, polegających 

na metodach naukowych, którym postawiono za zadanie opracowanie roweru tak aerodynamiczne-

go, jak to tylko możliwe. Poszukują wykraczając poza myślenie empiryczne, eksperymentują 

z nowymi technikami, by dowieść słuszności swoich hipotez i zawsze otrzymują nie-

zawodnie powtarzalne dane. By potwierdzić swoje teorie, Scott Aero Science 

korzysta z oprogramowania CFD do testowania koncepcji wirtualnie, za-

nim projekty sprawdzone zostaną w tunelu aerodynamicznym. Projek-

ty rowerów są dodatkowo testowane z manekinami, rzeczywistymi 

użytkownikami i różnymi innymi zmiennymi środowiskowymi, 

by upewnić się, że rezultaty poprawnie odzwierciedlają jazdę 

w warunkach rzeczywistych.
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 INTERAKCJA SZKIELETU

Każda rura ramy jest zorientowana w relacji do krawędzi natarcia rury 
dolnej i sterowej, jako że są to pierwsze punkty kontaktu każdego 
wpływu wiatru. Rurki tylnego trójkąta są  zorientowane pod kątem 
4° od płaszczyzny rury podsiodłowej, by czysto poprowadzić powie-
trze z przedniego trójkąta wokół tylnego, i są skonstruowane z karbo-
nu o układzie włókiem dodatkowo skutkującym podatnością pionową. 

 OKOLICA ŚRODKA SUPORTU

Wybrzuszenia dolnej rury na połączeniu z powiększonym środkiem 
suportu spełniają kilka założeń projektowych. Taka konstrukcja zwięk-
sza sztywność poprzeczną bez zwiększania grubości ścianek, a nowy 
kształt środka suportu efektywnie rozprasza obciążenia, zmniejszając 
o połowę naprężenia w tym krytycznym połączeniu. Kształt dolnej 
rury i środka suportu przechodzi gładko w rurki tylnego trójkąta, re-
dukując turbulencji i dając koleje aerodynamiczne korzyści.
 

 ZINTEGROWANA OBEJMA/SZTyCA AERO

Rura górna czerpie z wcześniejszej pracy Scott Aero Science nad 
modelem Plasma3 w ten sposób, że główka sterowa służy jak kra-
wędź natarcia, a rura stopniowo zmienia średnicę wzdłuż płasz-
czyzny poziomej aż do rury podsiodłowej. Ukryta, zintegrowana 
obejma wpasowana jest w kształty rur górnej i podsiodłowej, co 
zapobiega powstawaniu turulencji.

 WIDELEC F01 3:1/POSZERZANA GłóWKA STEROWA

Połączenie główki sterowej i widelca reprezentuje doskonały balans 
między wymogami tworzenia aerodynamicznej ramy i koniecznością 
zapewnienia ramie szosowej sztywności poprzecznej.
Widelec kształtem bliżej przypomina typowe przekroje o propor-
cjach 3:1, by gładko zintegrować się z główką sterową. Widelec łączy 
się z główką przez łożysko o średnicy 1 1/4”, premiując sztywność 
poprzeczną i zachowując wyznaczony kształt aerodynamiczny kra-
wędzi natarcia główki sterowej. Sztywność jest jeszcze wzmacniana 
przez układ włókien karbonowych w widelcu.

wynik: technoloGia f01 aero 
Technologia FO1 bazuje na teori, że częściowy kształt skrzydła bez tyl-
nej krawędzi może dać te same korzyści, co kształt pełny. Dzisiejsze 
opływowe przekroje w dużej mierze bazują na modelach i proporc-
jach opracowanych dla samolotów przez National Advisory Commit-
tee for Aeronautics (NACA), ale ponieważ rowery osiągają prędkości 
daleko mniejsze od samolotów, te proporcje nie koniecznie ich 
dotyczą. Dlatego inżynierowie z działu Scott Aero Science opraco-
wali technologię F01, by stworzyć unikalne, specyficzne dla rowerów 
kształty rur, które zmaksymalizują efektywność aerodynamiczną przy 

mniejszych prędkościach.

korzyści dLa koLarza
-   FOIL ma zalety na etapach górskich 

i płaskich, mogą z nich skorzystać 
wszyscy użytkownicy, czerpiąc 
z idealnego balansu aerodynamiki, 
sztywności i masy.

-   Rama FOIL oszczędza średnio 
15 watów energii przy prędkości 
45 km/h, w rezultacie zyskuje się 
4-5% na płaskiej trasie.

-  Karbonowa konstrukcja IMP FOILA 
umożliwia lekką i sztywną strukturę, 
idealną do przyspieszania.

Scott FOIL jest produ-
kowany w technologii 
IMP z włókien HMX, 
w  rezultacie przy 840 g 
(1227  g  dla zestawu 
rama, widelec, sztyca 
i zacisk) jest najlżejszym 
rowerem w kategorii ae-
rodynamicznych szosó-
wek. To tylko 5% więcej 
niż Scott Addict.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone 
w ośrodku Drag2zero w tunelu aerodyna-
micznym zespołu Mercedes-Benz Grand 
Prix. Oto fakty:

-   20% mniejszy opór w porównaniu z ro-
werem o okrągłych rurach

-   Średnio 4-5% mniejszy opór z rowerzy-
stą przy prędkości 45 km/h

-   Średnio 15 W oszczędności mocy przy 
45 km/h

-   Aerodynamiczna przewaga zaprojek-
towana dla kątów odchylenia wiatru 
od 0 do 15°, jako że wiatr w świecie 
rzeczywistym nie wieje prosto w twarz.

Wczesna separacja 
przepływu
= Duży opór

przewidywania cfd
Symulacje komputerowe analizujące Separacje przepływu na rurach.

OPRACOWyWANIE IDEALNEJ PROPORCJI

inDekS aeroDynamiczny w relaji Do inDekSu Sztywności Do maSy

Póżna separacja 
przepływu
= Brak oporu

Wymuszona separacja 
przepływu
= kontrolowany 
moment Separacji 
oDpowiaDa więk-
Szemu przekrojowi 
profilu

rura addict
proporcJa 1:1
++  lekka struktura
+  sztywność
-  aerodynamika

rura plasma
zasada uci proporcJa 1:3
++ aerodynamika
- sztywność
-- masa

f01 aero technoloGy
proporcJa 3:2
+  aerodynamika
+ sztywność
+ lekka struktura

NAJLŻEJSZy NA ŚWIECIE SZOSOWy ROWER AEROPRZEWAGA AERODyNAMICZNA

moc oporu (w) vS oDchylenie Boczne kierunku wiatru (Stopnie) 

1

2

3

4
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foil 20 7.4 KG 20 biegów/20 biegów CD

foil 10 6.9 KG 20 biegów/20 biegów CD

foil 15 7.2 KG 20 biegów/20 biegów CD

rama  FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMF-Net, technologia IMP3  
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty NOWE Shimano Ultegra 
koła Mavic Cosmic Elite, opony Continental Ultra Race, zwijane

rama FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMF-Net, technologia IMP3    
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty NOWE Shimano Ultegra DI2 
koła Mavic Cosmic Elite, opony Continental Ultra Race, zwijane

rama  FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMX-Net, technologia IMP3  
widelec HMX-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano Dura Ace, komponenty Ritchey WCS Carbon 
koła Mavic Cosmic Carbon, opony Continental Ultra, zwijane
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foil 30 7.4 KG 20 biegów/20 biegów CD

foil 40 7.92 KG 20 biegów/20 biegów CD

rama  FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMF-Net, technologia IMP3  
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty SRAM Rival 
koła Mavic Cosmic Elite, opony Continental Ultra Race Fold

rama  FOIL karbonowa, aerodynamiczna, włókna HMF-Net, technologia IMP3  
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano 105
koła Shimano 501 - 30 Aero, opony Continental Ultra Race, zwijane
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CR1CR1CR1

cr1 sl 6.66 KG 20 biegów / 20 biegów CD 

rama CR-1 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system SDS 
widelec  HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano Dura-Ace, komponenty Ritchey WCS Carbon
koła Mavic Ksyrium SL, opony Continental Grand Prix 4000

CR1 oferuje idealną równowagę wydajności i komfortu. zapro-

jektowano go, by absorbował wstrząsy i wibracje powstające na 

nierównościach drogi. Rezultatem tego podejścia jest gładka i stabilna 

jazda, zmniejszająca zmęczenie rowerzysty i czyniąca jazdę bardziej 

satysfakcjonującą. Sztywność boczna roweru pozwala na bezpośredni 

transfer mocy i ułatwia pewne pokonywanie zakrętów i zjeżdżanie. 

Geometria CR1 jest zorientowana na wydajną jazdę, jednak rura górna 

i główka sterowa mają tak dobrane długości, by zapewnić bardziej 

komfortową pozycję niż w rowerach czysto wyścigowych.

Tylny trójkąt i widelec cechuje obecność systemu tłumienia drgań 

SDS. Te elementy zostały specjalnie skonstruowane – kształt rurek, 

ich wymiary i układ włókien – by zapewnić podatność pionową bez 

poświęcania odporności na skręcanie.
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Jak to działa
SDS minimalizuje wysokiej częstotliwości drgania wywoływane przez nawierzchnię. By osiągnąć właściwości 
tłumienia nierówności bez utraty wydajności SCOTT optymalizuje balans między pionową podatnością 
i sztywnością boczną w tylnych trójkątach obu rowerów górskiego i szosowego.

-  Pionowa podatność bezpośrednio przekłada się na to, jak gładko jedzie rower. Oferując jej maksymal-
ny poziom, SDS zminimalizuje wibracje przekazywane przez nawierzchnię, wpływając na poprawę 
stabilności jazdy i komfortu

- Sztywność boczna odpowiada za szybką reakcję podczas sprintu, przyspieszenia i podjeżdżania

Idealne proporcje między sztywnością boczną i podatnością bazują na trzech czynnikach:

1. Sztywności ramy wynikającej z rozmiaru, kształtu i grubości ścianek rur.
2. Sztywności struktury kompozytu karbonowego, determinowanej przez dobór włókien i ich ułożenie.
3. Ogólnym projekcie ramy i jej geometrii.

projekt rurek dający komfort 
Przekroje wszystkich rurek są dobrane pod względem 
absorbcji pionowych uderzeń bez poświęcania 
sztywności bocznej. 

Wygięcie W kSztałcie „S“
Stworzyliśmy wyjątkowe struktury rurek, któ-
re umożliwiają kontrolowaną, o kształcie litery S, 
deformację tylnego trójkąta i przedniego widelca.

przemyślana podatność 
Rurka karbonowa musi pracować w obu płaszczyznach – po-
ziomej (transfer mocy) i pionowej (komfort i giętkość). Celem 
ekspertów SCOTT od karbonu jest znalezienie najlepszego 
układu i rodzaju włókien, ich kierunku i liczby warstw.
 
Dobierając odpowiednio te składowe, możemy kontrolować 
elastyczność w różnych płaszczyznach i właściwości 
skrętne rurek, by pozwolić na pionowe przemieszczanie się 
struktury. Układ karbonu SDS jest nastawiony na tłumienie 
bez zwiększania podatności elementów na skręcanie.

Jazda 
Kombinacja wyjątkowego projektu rurek i specyficzne-
go układu karbonu daje świetny system tłumienia drgań, 
SDS, redukujący wibracje bez kompromisów po stronie 
sztywności bocznej.

Stworzenie sztywnej ramy jest łatwe, ale zbudowanie takiej,
która będzie sztywna, lekka i komfortowa, to moment, 
w którym system SCOTT SDS naprawdę błyszczy. SDS to 
najlepsza technologia zapewniająca komfort bez utraty 
wydajności. SDS znajdziesz we wszystkich modelach CR1 
i karbonowych Scale.

przemieszczenie strukturalne 
pod obciążeniem

deformacJa rury 
w kształcie „s”

zwykła rama karbonowa rama cr1 z systemem sds
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cr1 elite  7.28 KG 
20 biegów CD 

cr1 comp  8.32 KG  20 biegów CD

cr1 pro  7.32 KG 20 biegów/20 biegówCD/30 biegów

cr1 team  7.91 KG 
20 biegów/20 biegówCD/30 biegów

rama  CR-1 karbonowa, włókna HMF-Net, 
 IMP 3 tech. system tłumienia drgań SDS 
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty SRAM Rival, sztyca Ritchey Pro 
 Carbon
koła Mavic Ksyrium Elite, 
 opony Continental Ultra Race, zwijane

rama  CR-1 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3. system tłumienia drgań SDS
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano Tiagra 10 biegów,  sztyca Ritchey Pro Carbon
koła piasty Scott Pro, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport

rama CR-1 karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3, system tłumienia drgań SDS
widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty NOWE Shimano Ultegra, sztyca Ritchey Pro Carbon
koła Mavic Ksyrium Elite, oony Continental Ultra Race, zwijane

rama   CR-1 karbonowa, włókna HMF-
Net, technologia IMP3, system 
tłumienia drgań SDS 

widelec HMF-Net, karbonowa rura sterowa
komponenty Shimano 105, sztyca Ritchey Pro 
 Carbon
koła Mavic Aksium, opony Continental  
 Ultra Race, zwijane
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cr1 team  7.91 KG 
20 biegów/20 biegówCD/30 biegów
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SPEEDSTER

speedster s10 8.6 KG 20 biegow/20 biegów CD 

Linia Speedster to rowery ekonomiczne, 

lekkie i efektywne. Dopracowane kształty 

podwójnie cieniowanych aluminiowych 

rur i  wypróbowana geometria zapewniają 

komfort i świetne prowadzenie. Speedstery 

są wyposażone w wymienne haki przerzu-

tki i wytrzymałe komponenty, by zapewnić 

długą żywotność i wyjątkową wartość. Jeśli 

chcesz po prostu jeździć, pozwól Speedste-

rowi zająć się całą resztą.

rama  Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 
widelec karbon, aluminiowa rura sterowa
komponenty NOWE Shimano Ultegra, karbonowa sztyca
koła piasty Scott Pro, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport
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speedster s50 9.46 KG 24 biegispeedster s40 9.08 KG 18 biegów CD/27 biegów

speedster s30 9.04 KG 20 biegów CDspeedster s20 8.98 KG 20 biegów CD

rama Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane dolne rurki tylnego trójkąta
widelec karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty Shimano Sora/2300, korba Shimano
koła piasty Scott Comp, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport

rama Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane dolne rurki tylnego trójkąta
widelec karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty Shimano Tiagra/Sora, korba Shimano
koła piasty Scott Comp, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport

rama  Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane dolne rurki tylnego trójkąta
widelec karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty Shimano Tiagra 10 biegów
koła piasty Scott Comp, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport

rama  Speedster z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury
widelec karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty Shimano 105, karbonowa sztyca
koła piasty Scott Team, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport
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metrix 10 9.3 KG

metrix

rama  Metrix z aluminium 6061, hydroformowane rurki, widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową
komponenty Shimano 105, sztyca karbonowa
koła piasty Shimano, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Ultra Sport

Całkowicie nowa linia Metrix daje Ci wol-

ność jazdy na szosie bez wyglądania, 

jakbyś jechał wygrać Tour de France. Te 

wyposażone w proste kierownice, pewne 

hamulce i przyjazne zakresy przełożeń ro-

wery zabiorą Cie do miejsca przeznacze-

nia w bezpieczny i komfortowy sposób, To

Twoja droga, Ty prowadzisz.
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_Solution

_Solution

_Men

_Men

metrix 30 11.5 KG

metrix 40 11.8 KG

metrix 20 11.10 KG

rama  Metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, aluminiowy widelec
komponenty Shimano Alivio, hamulce Tektro RX3 typu mini V-Brake
koła piasty Shimano, obręcze Alex Race 28 Aero, opony Continental Contact

rama  Metrix z aluminium 6061, hyd-
roformowane rury, aluminiowy 
widelec

komponenty  Shimano Acera, hamulce typu 
Tektro RX1 mini V-Brakes

koła  piasty Shimano, obręcze Alex 
Race 28  Aero, opony Kenda 
Kwest

rama   Metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, 
aluminiowy widelec

komponenty  Shimano Deore, hamulce tarczowe Shimano BR-
M446

koła piasty Shimano, obręcze Alex Race 28 Aero, 
 opony Continental Ultra Sport
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plasma premium 7.5 KG                              20 biegów

PLASMAPLASMAPLASMA

A P P R O V E D

FR
A

M
E  4 0 4 7 1

Eksperci od karbonu znów tego dokonali. Plasma3 w modelu 

Premium skorzystała z wiedzy aerodynamiczej firmy SCOTT, 

by stworzyć bezkompromisową maszynę triathlonową. 

Rozpoczęliśmy erę aerodynamiki wraz ze stworzeniem kie-

rownicy aero i teraz podnosimy poprzeczkę, pokazując, jak 

czysty i szybki może być rower triathlonowy. Projektujemy 

przyszłość i jest ona znacznie szybsza.

rama/widelec  Plasma3 karbonowa, włókna HMX-Net, technologia IMP5, widelec Plasma3 HMX-Net 
komponenty SRAM RED czarne, karbonowe manetki RED R2C, zestaw kierownicy Profile Svet /zBS, 
 siodło karbonowe Fizik Arione TRI 2
koła  zIPP 404/808 firecrest tubular, Continental Competition
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plasma 10 8.4 KG 20 biegów

plasma 20 8.9 KG 20 biegów

plasma 30 9.1 KG 20 biegów

rama/widelec   nowa karbonowa Plasma 2 ze sztycą Plasma 2, włókna HMF-Net, technologia IMP5, 
widelec Plasma 2 HMF-Net 

komponenty  Shimano Dura-Ace, korba FSA SL-K carbon, hamulce FSA SL-K, zestaw kierownicy 
Profile OzERO/T2+ Cobra, siodło Fizik Arione TRI 2 

koła Shimano R501-30 black, opony Continental Ultra Race

rama/widelec   nowa karbonowa Plasma 2 ze sztycą Plasma 2, włókna HMF-Net, technolo-
gia IMP5, widelec Plasma 2 HMF-Net 

komponenty Shimano Ultegra, korba FSA Team Issue carbon, hamulce FSA Energy, 
 zestaw kierownicy Profile OzERO/T2+ Cobra, siodło Fizik Arione TRI 2 
koła Shimano R501-30 black, opony Continental Ultra Race

rama / widelec  nowa karbonwa Plasma 2 ze sztycą Plasma 2, włókna HMF-Net, technologia IMP5, 
widelec Plasma 2 HMF-Net 

komponenty  Shimano Ultegra/105,  korba FSA Gossamer Compact, hamulce FSA Gossamer Pro, zestaw 
kierownicy Profile T2 wing/T2+, siodło Scott TRI 2 

koła Shimano R501-30 black, opony Continental Ultra Sport

113



cyclocross

Rider: Marcel Wildhaber

Geometria naszych rowerów przełajowych zapewnia idealny balans 

zwinności i stabilności, pozostawiając odpowiednio dużo miejsca 

by, zarzucić rower na ramię. Przelotki linek są umiejscowione by, 

umożliwić komfortowe noszenie, a ilość miejsca 

na oponę zmniejsza odkładanie się błota 

w ramie w śliskich  warunkach
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addict cx  8.36 KG 20 biegów

cx comp  9.48 KG 20 biegów

cx team  9.36 KG 20 biegów

rama  Addict karbonowa, włókna HMF-Net, technologia IMP3 
widelec Ritchey Pro CX carbon
komponenty NOWE Shimano Ultegra, korba FSA SLK-Light, 
 hamulce Avid shorty, Ritchey CX Pro Fork
koła  Shimano 501 - 30 Aero, opony Schwalbe 

Rocket Ron CX Evo

rama  CX z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, 
hydroformowane rury

widelec karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty NOWE Shimano Tiagra/105 10 biegów, 
 korba FSA Gossamer, hamulce Tektro CX 
koła piasty Scott/Shimano Tiagra, 
 obręcze Alex Race 28 Aero, opony Schwalbe 
 Rocket Ron CX Performance

rama  CX z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, 
hydroformowane rury

widelec karbonowy, aluminiowa rura sterowa
komponenty  NOWE Shimano Ultegra/105, korba FSA Gossa-

mer, hamulce Tektro CX
koła  Shimano 501 - 30 Aero, opony Schwalbe Rocket 

Ron CX Performance
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SCOTT  ROAD PREMIUM

Dopasowanie to cecha, która odróżnia dobre buty od kiepskich. Z naszą 

wysokiej jakości cholewką i inspirowanymi biomechaniką właściwościami 

ErgoLogic stworzyliśmy linię butów dopasowujących się jak druga skóra. 

Nasz dalszy rozwój systemu regulacji wkład-

ki nadał koncepcji dopasowania całkiem 

nowy wymiar i gwarantuje Twoim sto-

pom komfortowe i wydajne przylega-

nie. Teraz to Twój but będzie dopaso-

wany do stopy, a nie na odwrót

Oto, tylko kilku, z wielu zawodników, 
którzy zaufali butom SCOTT. 

Sandy caSar (Team FDj)
kadri blel (AG2R La Mondiale)
StePhane POUlhieS (Saur-Sojasun)
marinO VanhOenacker (Triathlon)
mathiaS hecht (Triathlon)
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Rider: Sandy Casar

większa objętość, luźne spasowanie

typowa objętość, neutralne spasowanie

mniejsza objętość, ciasne spasownie

SPORT 
FIT

PERFORMANCE 
FIT

RACING 
FIT

 podeszwa power zone
SCOTT pracował przez lata z dr. Simonem Lüthi, by rozwinąć 
koncepcję łączącą komfort z efektywnością dzięki podeszwie.
Obszary The Powerzone i Axial Flex są zaprojektowane, by 
minimalizować naprężenia na kolanach i w stawach skokowych, 
poprawiając komfort i redukując urazy.

 system wkładek ergologic
Przy tegorocznej kolekcji butów SCOTT współpracował z dr. Simonem Lüthim nad wprowadzeniem nowej wersji systemu regulowanych wkładek, 
zapwniających ulepszone dopasowania stopom o niskim, średnim lub wysokim śródstopiu. Również pięta i palce mają wstawkę z sorbathanu 
tłumiącą drgania, która pochłania wibracje docierające do stóp z podłoża. jest to system modularny i składa się z klinów śródstopia i sklepie-
nia występujących w dwóch różnych objętościach. Stosowanie różnych klinów pozwala na bardziej precyzyjne dopasowanie do stóp, tworząc 
wspierającą strukturę, by zoptymalizować wydajność i efektywność, redukując jednocześnie ryzyko kontuzji, drętwienia i ucisków.

high volume feetmedium volume feetlow volume feet

 system dopasowania cholewki scott last fit system
Buty rowerowe Scott są produkowane w trzech różnych kształtach cholewki. 
racing Fit– zawodnicy elity wymagają od swoich butów ciasnego i bezpieczne-
go spasowania. Scott Racing Fit są skonstruowane wokół kształtu stopy o mniejszej 
objętości, co skutkuje obcisłym, ciasno trzymającym butem.
Performance Fit – Rowerzyści o różnych możliwościach chcą butów dobrze pasujących 
i funkcjonalnych. Buty Scott Performance Fit są skonstruowane z myślą o stopie typowej 
objętości, co daje standardowe, regularne spasowanie.
Sport Fit – Opracowane dla butów używanych na rowerze i bez niego. Buty do jazdy i do 
chodzenia. Buty Sport Fit są tworzone dla stóp o większej objętości, by dać luźniejsze 
dopasowaniem odpowiednie do jazdy, chodzenia i całodziennych wypraw.

WłaściWości obuWia ergoLogic

dr simon lüthi  „Rowerzyści często potrzebują spec-
jalnych wkładek by, zapobiegać problemom ze sto-
pami i kolanami. Kształt wkładki Scott ErgoLogic 
można spersonalizować odpowiednio do swoich 
potrzeb. System wkładek śródstopia wyrównuje 
obciążenia pod przodem stopy. Zmienne wsparcie 
sklepienia pozwala poprawić ułożenie stawów kola-
nowego i skokowego.“

 wrap fit 
Wierzch ErgoLogic Wrap Fit składa się 
ze strukturalnej warstwy syntetycznej 
skóry przylegającej dokładnie do sto-
py. Konstrukcja cholewki składa się 
z  dwóch elementów: warstwy struk-
turalnej i elementów z tworzywa ac-
cu-form. Ten system stanowi wspar-
cie stopy, które jest komfortowe 
i wolne od punktowych nacisków.
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scott road team carbon

scott road compscott road premium

scott road pro

scott tri pro

scott road team boa

scott tri carbon

Te wyścigowe buty dostarczają maksymalny transfer mocy 
i bezkompromisową wygodę. Podeszwa z karbonu HMX o in-
deksie sztywności 9 i regulowana wkładka ErgoLogic zamieniają 
moc kolarza w maksymalną szybkość. Klamra i dwa rzepy Vel-
cro współpracują z cholewką WrapFit, by trzymać stopę nawet 
podczas najostrzejszego sprintu.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszw:  karbon HMX/indeks sztywności 9
wkładka:  wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 

gęstości
masa:  285 g/but (42)
rozmiary:  38–48

Komfort i kluczowe cechy czynią te buty idealnymi dla entuz-
jastów i amatorów. Wkładka ErgoLogic zapewnia doskonałe 
dopasowanie do stopy, a podeszwa o indeksie sztywności 6 
przekazuje energię na pedały, zapewniając właściwy balans 
sztywności i przyjaznej stopom elastyczności.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, nylonowa siatka
podeszwa:  wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem szkla-

nym, indeks sztywności 6
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o pojedynczej 

gęstości
masa:  265 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Road Premium to wybór profesjonalistów, jak zwycięzca etapu 
Tour de France Sandy Casar. Ultralekki wierzch z mikrofibry 
i system regulacji BOA tworzą nasz wyjątkowo komfortowy Wrap 
Fit. Regulowane wsparcie łuku śródstopia pozwala dopasować 
wkładkę ErgoLogic. Podeszwa z karbonu HMX, o indeksie 
sztywności 9, zapewnia optymalny transfer mocy, byś dał z siebie 
wszystko. 

wierzch:  lekka mikrofibra, nylonowa siatka 3D, 
 system wiązania BOA
podeszwa:  karbon HMX/indeks sztywności 9
wkładka: najnowsza wymienna wkładka EVA ErgoLogic
masa:  290 g/but (42)
rozmiary:  38–48

Road Pro łączy klasyczny wygląd z najnowszymi funkcjami, 
jakich oczekujesz od szosowego buta najwyższej jakości. Wrap 
Fit przylega jak druga skóra, z podeszwa z nylonu wzmocnion-
ego włóknem szklanym przekształca twoją energię w prędkość. 
Nasz łatwy w użyciu system klamry i dwóch rzepów Velcro 
gwarantuje pewności i komfort.
  
wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem szkla-

nym, indeks sztywności 7
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 

gęstości
masa:  285 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Tri Pro jest skonstruowany z nylonowej podeszwy wzmocnionej 
włóknem szklanym o indeksie sztywności 8, by zachować twoją 
stopę wypoczętą i gotową do biegu. Wkładka ErgoLogic daje 
stopie maksimum wsparcia i komfortu.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem szkla-

nym, indeks sztywności 8
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 

gęstości
masa:  275 g/but (42)
rozmiary:  38–48

Team BOA podniosą twoje osiągi na zupełnie nowy poziom. 
Podeszwa ErgoLogic zapobiega drętwieniu stopy i naciskom. 
System wiązania BOA, unikalna cholewka Wrap Fit i system 
wentylacji podeszwy RAM zachowają stopę bezpieczną i kom-
fortowo chłodną.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem szkla-

nym, indeks sztywności 8
wkładka:  siatka wentylacyjna, wymienna wkładka EVA Ergo-

Logic o poczwórnej gęstości
masa:  270 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Kiedy idzie o uzyskanie najlepszego międzyczasu na rowerze, 
nie możesz zignorować Tri Carbon. Dwa rzepy Velcro, które 
pozwalają szybko założyć i zdjąć but, oraz podeszwa o indeksie 
sztywności 9 przemawiają do zainteresowanych osiągnięciami 
w triathlonie. Wkładka ErgoLogic minimalizuje zmęczenie stóp, 
zanim zaczniesz bieg.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:  karbon HMX/indeks sztywności 9
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 

gęstości
masa:  255 g/but (42)
rozmiary:  38–48

biały

czarny

czarny

czarny gloss

biały

biały gloss

czarny gloss

biały

118 OBUWIE



scott mtb team carbon

scott mtb compscott mtb premium

scott mtb pro

scott mtb heather

scott mtb team boa

scott mtb all mountain

Te buty zostały opracowane dla bezkompromisowych 
zawodników. Wierzch Wrap Fit z mikrofibry w połączeniu 
z podeszwą wykonaną z karbonu HMX bezpośrednio przenoszą 
moc na pedały. Klamra i dwa rzepy Velcro zapewniają komfort 
i dokładne dopasowanie.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   carbon HMX, dwukomponentowy poliuretan/

indeks sztywności 9
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 

gęstości
masa:  365 g/but (42)
rozmiary:  38–48

Komfort i kluczowe cechy czynią te buty idealnymi dla 
entuzjastów MTB i amatorów. Wkładka ErgoLogic zapewnia 
doskonałe dopasowanie do stopy, a podeszwa o indeksie 
sztywności 6 przekazuje energię na pedały, zapewniając 
właściwy balans sztywności i przyjaznej stopom elastyczności.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 

szklanym, dwukomponentowy poliuretan/indeks 
sztywności 6

wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o pojedynczej 
gęstości

masa:  330 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Superlekkie MTB Premium zostały zaprojektowane z myślą 
o wymagających rowerzystach, którzy nie akceptują żadnych 
kompromisów w wydajności, mocy czy szybkości. z systemem 
BOA i regulowaną wkładką ErgoLogic możesz dostosować 
kształt i poziom wsparcia, podnosząc efektywność i komfort.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:  karbon HMX, dwukomponentowy poliuretan/indeks 

sztywności 9
wkładka: najnowsza wymienna wkładka EVA ErgoLogic
masa: 335 g/but (42)
rozmiary: 38–48

Ambitnym góralom buty te oferują optymalny balans transmisji 
mocy, przyczepności  dzięki podeszwie X-Traction z dwukom-
ponentowego poliuretanu. Klamra i dwa rzepy oraz pięta AHC 
utrzymują stopę bezpiecznie i wygodnie podczas jazdy na 
rowerze i po zejściu z niego.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 

szklanym, dwukomponentowy poliuretan/indeks 
sztywności 7

wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 
gęstości

masa:  390 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Wodoodporne, wierzch z lekko ocieplanej mikrofibry, 
z wkładką ErgoLogic, zachowają twoje stopy w suchości nawet 
w najgorszą pogodę. z indeksem sztywości podeszy równym 
7 Heather to właściwy wybór dla rowerzystów bez względu na 
pogodę serio podchodzących do jazdy.

wierzch:   Wodoodporny, lekko ocieplana mikrofibra, 
siatka nylonowa, Airprene

podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 
szklanym, dwukomponentowy poliuretan/indeks 
sztywności 7

wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 
gęstości

masa:  410 g/but (42)
rozmiary:  38–48

Lekki wierzch Wrap Fit z mikrofibry, zapięcie BOA i rzep Velcro 
na czubku dają ci komfortowe dopasowanie, jakiego potrze-
bujesz na długich przejażdżkach.  Ślizganie stopy po zejściu 
z roweru nie będzie problemem dzięki podeszwie X-Traction 
z dwukomponentowego poliuretanu.

wierzch:  microfibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 

szklanym, dwukomponentowy poliuretan / indeks 
sztywności 8

wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 
gęstości

masa:  330 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Te buty oferują perfekcyjną kombinację wydajności pedałowania 
i maksymalnej ochrony stopy i kostki na wymagających 
zjazdach. zapięcie na trzy rzepy Velcro gwarantuje optymalne 
dopasowanie, a przyczepna podeszwa daje trakcję, kiedy jej 
potrzebujesz.

wierzch: Action Nubuk, siatka nylonowa
podeszwa:  wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem szkla-

nym/indeks sztywności 6/przyczepna guma
wkładka:  wymienna wkładka EVA o podwójnej gęstości
masa:  445 g/but (42)
rozmiary :  38–48

czarny czarny

czarny

czarny

antracyt

czarny

czarny

czarny

biały
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scott boulder boa

scott trailscott trail boa scott freeride low

scott boulder

scott freeride hiGh

Pierwszy klasyczny but sportowy z rewolucyjnym wiązaniem 
BOA. Mikroregulacja i wysokiej klasy antypoślizgowa guma 
Vibram pomagają Ci poczuć się bezpiecznie w trudnym terenie 
na rowerze i bez niego.

wierzch: zamsz, syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:  guma Vibram , wzmacniany włóknem szklamym 

wtryskiwany nylon
wkładka: wymienna wkładka EVA
masa: 490 g/but (42)
rozmiary: 40–48

Prosty, wiązany sposób zapinania pozwala na wygodne dopaso-
wanie, a podeszwa z przyczepnej gumy gwarantuje przyjemne 
chodzenie.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:   wzmacniany włóknem szklamym wtryskiwany 

nylon, przyczepna guma
wkładka:  siatka wentylacyjna, wymienna wkładka EVA
masa:  460 g/but (42)
rozmiary:  Czarne 38–48/brązowe 40–48

System wiązania BOA zapewnia wygodę i efektywne dopaso-
wanie, a podeszwa z przyczepnej gumy gwarantuje przyjemne 
chodzenie.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:   wzmacniany włóknem szklamym wtryskiwany 

nylon, przyczepna guma
wkładka:  wymienna wkładka EVA
masa:  400 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Przeznaczone do freerideu buty o niskim kroju wykonane 
są ze skóry Action, by zapewnić komfort, wytrzymałość i 
maksymalną ochronę stóp. Sznurowane zapięcie zapewnia wy-
godne dopasowanie, a przyczepna podeszwa pomaga utrzymać 
się na pedałach, niezależnie czy jeździsz w zatrzaskach czy na 
platformach.

wierzch:  skóra Action, zamsz
podeszwa:   wzmacniany włóknem szklamym wtryskiwany 

nylon, przyczepna guma
wkładka:  wymienna wkładka Ergologic EVA
masa:  480 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Klasyk na długie wyprawy. Proste sznurowanie i jeden rzep Velc-
ro, specjalnie zaprojektowane nylonowe śródstopie i podeszwa 
z antypoślizgowej gumy Vibram dają świetne oparcie. Pozwalają 
też wygodnie chodzić.

wierzch:  zamsz, syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:  guma Vibram , wzmacniany włóknem szklamym 

wtryskiwany nylon
wkładka:  wymienna wkładka EVA
masa:  490 g/but (42)
rozmiary:  40–48

Freeride daje się we znaki rowerzystom i ich sprzętowi. 
Przeznaczone do freerideu buty o wysokim kroju wykona-
ne są ze skóry Action, by zapewnić komfort, wytrzymałość 
i maksymalną ochronę stóp i kostek. Sznurowane zapięcie za-
pewnia wygodne dopasowanie, a przyczepna podeszwa pomaga 
utrzymać się na pedałach, niezależnie czy jeździsz w zatrzaskach 
czy na platformach.

wierzch:  skóra Action, zamsz
podeszwa:   wzmacniany włóknem szklamym wtryskiwany 

nylon, przyczepna guma
wkładka:  wymienna wkładka Ergologic EVA
masa:  485 g/but (42)
rozmiary:  40–48

brąz

czarnyczarny

brown

czarny

antracyt

szary
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scott road pro lady

scott mtb comp lady

scott mtb pro lady

scott trail lady

scott road comp lady

scott boulder lady

Typowe dla kobiet podbicie oraz system zapinania na 
klamrę i dwa rzepy Velcro łączą wygodę i dopasowanie. 
Indeks sztywności podeszwy 7 gwarantuje gładkie, efektywne 
przekazywani mocy, pozwalając na wystarczającą elastyczność 
by zredukować napięcia na stopach i stawach..

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem szkla-

nym, indeks sztywności 7
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwórnej 

gęstości
masa:  245 g/but (38)
rozmiary:  36–42

Komfort i kluczowe cechy czynią te damskie buty idealnymi 
dla entuzjastek MTB i amatorek. Wkładka ErgoLogic zapewnia 
doskonałe dopasowanie do stopy, a podeszwa o indeksie 
sztywności 6 przekazuje energię na pedały, zapewniając 
właściwy balans sztywności i przyjaznej stopom elastyczności.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:    wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 

szklanym, dwukomponentowy poliuretan/indeks 
sztywności 6

wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o pojedynczej 
gęstości

masa:  290 g/but (38)
rozmiary:  36–42

Ambitnym góralkom buty te oferują optymalny balans transmisji 
mocy, przyczepności  dzięki podeszwie X-Traction z dwukom-
ponentowego poliuretanu. Klamra i dwa rzepy oraz pięta AHC 
utrzymują stopę bezpiecznie i wygodnie podczas jazdy na 
rowerze i po zejściu z niego.

wierzch:  mikrofibra, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 

szklanym, dwukomponentowy poliuretan/
 indeks sztywności 7
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o poczwór-

nej gęstości
masa:  335 g/but (38)
rozmiary:  36–42

Prosty, wiązany sposób zapinania i typowo damski krój pozwala 
na wygodne dopasowanie, a podeszwa z przyczepnej gumy 
gwarantuje przyjemne chodzenie.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:   wzmacniany włóknem szklamym wtryskiwany 

nylon, przyczepna guma
wkładka:  siatka wentylacyjna, wymienna wkładka EVA
masa:  380 g/but (38)
rozmiary:  36–42

Komfort i kluczowe cechy czynią te damskie buty idealnymi dla  
entuzjastek jazdy i zawodniczek amatorek. Wkładka ErgoLogic 
zapewnia doskonałe dopasowanie do stopy, a podeszwa o in-
deksie sztywności 6 przekazuje energię na pedały, zapewniając 
właściwy balans sztywności i przyjaznej stopom elastyczności.

wierzch:  syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:   wtryskiwany nylon, wzmacniany włóknem 

szklanym, indeks sztywności 6
wkładka:   wymienna wkładka EVA ErgoLogic o pojedyn-

czej gęstości
masa:  230 g/but (38)
rozmiary:  36–42

Klasyk na długie wyprawy. Proste sznurowanie i jeden rzep Velc-
ro, specyficzna damska wkładka i podeszwa z antypoślizgowej 
gumy Vibram dają świetne oparcie. Pozwalają też wygodnie 
chodzić.

wierzch:  zamsz, syntetyczny poliuretan, siatka nylonowa
podeszwa:   guma Vibram, wzmacniany włóknem szklamym 

wtryskiwany nylon
wkładka:  wymienna wkładka EVA
masa:  425 g/but (38)
rozmiary:  36–42

czarny

biały

antracyt

biały

czarny

biały błyszczący
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scott  wit-r

scott  va n ish

Kiedy rozważaliśmy, jakie cechy powinien posiadać nasz nowy topowy model kasku Vanish, stało się jasne, że powinniśmy skupić się na tych samych 

elementach, które mają wszystkie nasze kaski: bezpieczeństwie, lekkości, wentylacji i oczywiście perfekcyjnym dopasowaniu. 

Vanish jest zbudowany w technologii ConeHead™, jednej z najbardziej zaawansowanych w koncepcji ochrony. Implementacja tego sposobu 

ochrony to ilustracja naszej mantry: innowacja, technologia, design. W firmie SCOTT poświęcamy się, by dostarczyć Ci najbardziej zaawanso-

wanych produktów, byś mógł cieszyć się bezpieczną i komfortową jazdą.

V-R.A.S. 
Vertical Rotary Adjustment System z bokami 
w kształcie V pozwala na pionową zmianę po-
zycji w ramach dwóch dostępnych ustawień 
wysokości.

R.A.S. 
Rotary Adjustment System łączy regulacje 
napięcia i pozycji dla osiągnięcia komfortu.

M-R.A.S. FIT SySTEM 
Mikrorotacyjny system dopasowujący oferu-
je precyzyjne dopasowanie z automatyczną 
blokadą.

systemy dopasowania
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Rider: Florian Vogel

TECHNOLOGIA IN-MOLD
Proces fuzji między zewnętrzną skorupą kasku i wypełnieniem kasku z pianki EPS zapewnia 
wydajne pochłanianie uderzeń, lekkość i świetną wentylację.

RAMA IN-MOLD
zintegrowana poliamidowa rama zatopiona w wypełnieniu EPS zapewnia dodatkową 
wytrzymałość kasku bez podnoszenia masy.

WBUDOWANE PASKI
Paski są połączone bezpośrednio z ramą kasku, co chroni je przed splątywaniem, 
a  powierzchnię zewnętrzną kasku czyni wolną od różnych zaczepów, zapewniając czysty 
wygląd i aerodynamiczne kształty.

REGULACJA PASKóW
łatwa regulacja rozdzielaczy pasków pozwala osiągnąć wysoki komfort i poprawną pozycję 
kasku.

technologia

Rewolucyjny nowy sposób odlewania pianki EPS do kasków z dwiema różnymi gęstościami 
i dwiema różnymi piankami o różnych charakterystykach zachowania podczas uderze-
nia. Twardszy EPS jest odlewany jako seria stożków, które działają podobnie do stożkowo 
ukształtowanych barier drogowych. Technologia ConeHead™ jest wykorzystywana 
w nowych kaskach Vanish i Vanish-R.

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA KASKóW NA ŚWIECIE

technologia conehead w akcji:
„Podczas wypadku siła uderzenia działająca w kierunku głowy powoduje kompresję gęstszej, 
zewnętrznej warstwy. W tym samym czasie głowa przemieszcza się w przeciwnym kierunku, ści-
skając rzadszą, wewnętrzną warstwę i wierzchołki stożków gęstszej, zewnętrznej warstwy. W ten 
sposób energia jest rozpraszana na boki wewnątrz pianki zamiast w kierunku głowy. Wzrastający 
opór zgniatanych stożków pozwala głowie stopniowo zwalniać. Rezultat to mniejsze przeciąże-
nia, jakim poddawana jest Twoja głowa” Don Morgan, wynalazca ConeheadTM

Siła uderzenia skiero-
wana na głowę

uderzenie

zewnętrza warstwa 
ulega kompresji

kompresJa

Energia/siła
pochłonięta

efekt
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czarny/biały

czarny/czerwony

biały

biały/żółty RC

biały/czerwony

czarny mat

biały/purpurowy

czarny/purpurowy RC

scott vanish 

scott vanish-r 

rozmiary S/M/L
masa 230 g (w rozmiarze M)
konstrukcJa In-mold pianka EPS o wielu gęstościach, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy  Odłączany daszek, technologia In-mold, technologia ConeHeadTM, 

wbudowane paski przednie, Micro Rotary Adjustment System

rozmiary  S/M/L
masa 210 g (w rozmiarze M)
konstrukcJa  In-mold pianka EPS o wielu gęstościach, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy   Technologia In-mold, technologia ConeHeadTM, 

wbudowane paski przednie, Micro Rotary Adjustment System

Vanish-R – przenosi wentylację, dopasowanie 
i lekkość na nowy poziom. Kask z technologią Cone-
HeadTM i wysoce wydajną wentylacją waży jedynie 
210 g w rozmiarze M. Połączony z obsługiwanym 
jedną ręką systemem M.R.A.S daje idealny kask do 
ścigania.

Vanish – wszystkie funkcje, których spodziewasz 
się po kasku MTB, zostały połączone, by uzyskać 
idealny balans między wentylacją, dopasowa-
niem,  lekkościom i wyjątkowym bezpieczeństwem. 
Przy 230 g w rozmiarze M wciąż otrzymujesz 
maksymalną ochronę dzięki technologii Cone-
HeadTM, a specjalnie zaprojektowana wentylacja 
chłodzi Cię nawet w najgorętsze dni.

SPrawdzOny w Pś
1. MIEjSCE PIETERMARITzBURG
2. MIEjSCE MT. ST. ANNE
5. MIEjSCE MT. ST. ANNE
2. MIEjSCE WINDHAM
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silver/czerwony

czarny/szary mat

czarny/biały RC

czarny/limonka

czarny/biały

czerwony/czarny

biały/czarny

biały/szary mat

biały/purpurowy

czarny/różowy

czarny/biały

black/whitescott tts

scott wit-r

scott wit

rozmiary UNISIzE
masa 345 g
konstrukcJa In-mold pianka EPS o jednej gęstości, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy  Technologia In-mold, wbudowane przednie paski, Rotary Adjustment System

rozmiary S/M/L
masa 230 g (rozmiar M)
konstrukcJa In-mold pianka EPS o jednej gęstości, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy Technologia In-mold, Cam dividers, Micro Rotary Adjustment System

rozmiary S/M/L
masa 250 g (w rozmiarze M)
konstrukcJa In-mold pianka EPS o jednej gęstości, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy Odłączany daszek, technologia In-mold, rozdzielacze pasków, Micro Rotary Adjustment System

Nasz nowy kask szosowy Wit-R czerpie z poprzed-
nich doświadczeń z kaskami. Oferuje nasz najlepszy 
wiodący system M-R.A.S, by zagwarantować sper-
sonalizowane dopasowanie i 25 otworów wentyla-
cyjnych, byś czuł komfort i chłód niezależnie, czy 
ścigasz się, czy po prostu cieszysz jazdą.

W naszym nowym kasku górskim Wit połączyliśmy 
zaawansowane funkcje z lekkim wyścigowym 
designem. z nowymi, zoptymalizowanymi otwo-
rami wentylacyjnymi i systemem dopasowania 
M-R.A.S Wit jest dostępny w pięciu kolorach, by 
zapewnić Ci wygląd, jakiego chcesz, i komfort oraz 
bezpieczeństwo, na które zasługujesz.

jeśli potrzebujesz kasku, który da Ci przewagę po-
dczas jazdy na czas lub Ironmana, powinieneś 
rozważyć zakup TTS. Czysty design, minimalna masa 
i łatwa regulacja systemem R.A.S czynią go idealnym 
dodatkiem do twojej Plasmy.
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biały/silver

czarny/żółty

czarny/limonka

czarny/srebrny czerwony/czarny

biały

biały/czerwony

biały/limonka mat

czarny

biały/żółty RC

czarny mat

limonka

biały/purpurowy

biały mat

czerwony

biały/purpurowy RC

biały/purpurowy mat

biały/purpurowy

scott Groove ii

scott watu

scott spunto

rozmiary S/M/L
masa 260 g (rozmiar M)
konstrukcJa In-mold pianka EPS o jednej gęstości, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy Odłączany daszek, technologia In-mold, wtapiana rama, rozdzielacze pasków, V-shaped Rotary Adjust-
ment System

rozmiary UNISIzE
masa 250 g
konstrukcJa In-mold pianka EPS o jednej gęstości, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078
cechy  Odłączany daszek, technologia In-mold, rozdzielacze pasków, Rotary Adjustment System, siateczka 

przeciw owadom

rozmiary UNISIzE jUNIOR fit
masa 240 g
konstrukcJa In-mold pianka EPS o jednej gęstości, poliwęglanowa skorupa
standardy CE EN 1078, CPSC
cechy Odłączany daszek, powiększona ochrona tyłu, technologia In-mold, rozdzielacze pasków, 
 Rotary Adjustment System, siateczka przeciw owadom

Ważący 260 g Groove II to nasz kask do jazdy w górach. 
Wykonany w technologii In-Mold zapewnia doskonałe do-
pasowanie dzięki łatwemu w użyciu systemowi V-R.A.S, 
a zdejmowany daszek chroni Twoją twarz przed jasnym 
słońcem lata.

Ważący 250 g Watu to wykonany w technologii In-Mold 
kask ze zdejmowanym daszkiem, w niewygórowanej ce-
nie, w sam raz do codziennej jazdy i na weekendowe es-
kapady. System R.A.S., 16 otworów wentylacyjnych i niska 
masa sprawiają, że zostaje na swoim miejscu, a Ty czujesz 
się komfortowo.

Spunto to kask dla dzieci ze wszystkimi cechami produk-
tu dla dorosłych. łatwo regulowany system dopasowania 
R.A.S zapewnia, że kask trzyma się poprawnie na głowie, 
zapewniając bezpieczeństwo, którego wymagasz. Kons-
trukcja In-Mold, odłączany daszek i powiększona ochro-
na z tyłu głowy czynią z niego idealny kask dla Twojego 
dziecka.
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czarny/biały czarny/czerwony

czarny

biały

czarny mat
bronzowy mat

scott spartan

scott Jibe
rozmiary S/M/L
masa 410 g (w rozmiarze M)
konstrukcJa ABS hard-shell, EPS liner
standardy CE EN 1078
cechy  3 różne grubości wewnętrznego wyłożenia, ekstraniski profil, 

rozdzielacze pasków

jeśli szukasz kasku do freeride‘u, Spartan to 
coś dla Ciebie. Skorupa została zaprojektowa-
na tak, by zachować integralność  podczas 
uderzenia, a szczęka i daszek zapewniają 
dodatkową  ochronę. Połącz to z perfekcyj-
nym dopasowaniem gogli i masz kask, który 
pozwala Ci rozbić wszelkie bariery bez rozbi-
jania sobie głowy.

rozmiary S/M/L
masa 915 g (w rozmiarze M)
konstrukcJa skorupa ABS, wypełniene EPS
standardy  CE EN 1078, CPSC
cechy  Odłączany i regulowany daszek 
  Wyjmowane wyłożenie, które 

można prać
 Dostaczany z zapasowym daszkiem

Całkowicie nowy jibe zabierze cię do 
bike parku i jeszcze dalej. Regulowa-
ne wyłożenie zapewnia, że trzyma się 
pewnie na głowie. A jeśli wybierasz się 
pojeździć na poważniejszych trasach, sys-
tem podtrzymujący pasek gogli utrzy-
ma je tam, gdzie powinny być, byś  mógł 
skoncentrować się na jeździe.
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bags Ergonomiczne, lekkie i wytrzymałe. z wystarczającą ilością miejsca, by zmieścić 
wszystko, co potrzebne podczas wyjazdu na rower oraz kompatybilne z bukłakami, 
na naszych torbach i plecakach można polegać. ładunki są noszone blisko ciała, 
by nie krępować swobody ruchów podczas jazdy. Systemy uprzęży są ergonomicz-
nie regulowane i skupiają się na dobrej wentylacji panelu tylnego. Plecaki SCOTT 
mają praktyczne przegrody i komory, które umożliwiają efektywne przechowywanie 
rzeczy. zewnętrzne uchwyty dają możliwości schowania różnych rzeczy, jak telefon, 
pompka czy bidon.

scott airstrike pro 
OBJĘTOŚĆ 20+4 L

scott airstrike light 
OBJĘTOŚĆ 12+3 L

scott Grafter pro 
OBJĘTOŚĆ 18 L

scott Grafter
OBJĘTOŚĆ 12 L

cechy 
•	Wyłożone plecy z polietylenową płytką
•	zatrzaskowy uchwyt na kask
•	Pokrowiec przeciwdeszczowy

cechy 
•	Kształtowana siatka pleców ze zintegrowanym 

wyłożeniem 
•	zatrzaskowy uchwyt na kask
•	Pokrowiec przeciwdeszczowy

cechy 
•	System mocowania ochraniaczy goleni i kolan
•	System transportowania kasku 

(dla kasków full-face)
•	zatrzask uchwytu na kask

cechy 
•	System mocowania ochraniaczy goleni i kolan
•	System transportowania kasku 

(dla kasków full-face)
•	zatrzask uchwytu na kask

plecaki
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scott Gazelle light 
OBJĘTOŚĆ 0.55 L

scott handy neoprene 
OBJĘTOŚĆ 0.28 L

scott elephant light 
OBJĘTOŚĆ 0.9 L

bidon bag scott
OBJĘTOŚĆ 0.53 L

scott macro
OBJĘTOŚĆ 0.18 L

Plecaki z bukłakiem SCOTT są wyposażone w dużą ilość praktycz-
nych przegródek i komory ze specjalnymi uchwytami na system 
nawadniający. Rurka do picia może być poprowadzona po obu stro-
nach przez specjalny otwór i wzdłuż szelki. Możesz także zamoco-
wać rurkę do szelki lub paska na piersi za pomocą magnesu.

Scott oferuje pełną linie torebek podsiodłowych w różnych rozmiarach w z dwoma różnymi systemami mocowa-
nia. Cechy jak odpychające wodę i lżejsze materiały, czynią te torebki łatwiejszymi w użyciu i lepiej chroniącymi 
zawartość. Odblaskowe obszycia na wszystkich pomagają zwiększyć widoczność rowerzysty na drodze.

scott airstrike hydro light
OBJĘTOŚĆ 2.5 L

scott airstrike compact 
OBJĘTOŚĆ 9 L

scott airstrike hydro 
OBJĘTOŚĆ 4 L

scott premium scott sleeve
scott airstrike hydro pro 
OBJĘTOŚĆ 7.5 L

cechy 
•	W zestawie bukłak 2 l
•	Neoprenowa kieszonka na klucze
•	System troczenia pompki

cechy 
•	W zestawie bukłak 2 l
•	Elastyczne paski biodrowe
•	zatrzask uchwytu na kask
•	Pokrowiec przeciwdeszczowy

cechy 
•	W zestawie bukłak 2 l
•	Elastyczne paski biodrowe
•	zatrzask uchwytu na kask

cechy 
•	Stabilna podstawa z kółkami
•	Komora głowna na ramę i kierownicę 
•	Osobne torby na koła

cechy 
•	Pasek na ramię
•	Osłona widelca
•	Przegroda na przednie koło

cechy 
•	W zestawie bukłak 2 l
•	Elastyczne paski biodrowe
•	zatrzask uchwytu na kask

Funkcjonalne i stylowe w klasycznym stylu Scott, umożliwiają Ci 
zabranie roweru ze sobą w dowolny zakątek świata.

plecaki hydro torebki podsiodłowe

torby do transportu roweru
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SCOTT zna się na optyce i zdaje sobie spra-

wę, że wizja to kluczowy element Twojego 

sukcesu w sporcie. Od 1970 SCOTT dostar-

cza najwyższej jakości gogle zawodnikom 

i entuzjastom motocrossu i sportów zimo-

wych. Z wciąż tą samą pasją, oddaniem 

i  precyzyjnym wyborem materiałów pro-

dukty Scott Eyewear są opracowywane dla 

i wraz z poważnymi zawodnikami i entuzja-

stami sportu.

Scott Precision Optics to marka wysokiej ja-

kości, która oznacza najlepsze materiały i in-

nowacyjne metody produkcji. Ta wyjątkowa  

kombinacja pozwaja nam oferować wolne 

od zniekształceń wysokiej jakości soczewki 

najwyższej z dostępnych na rynku jakości. 

Scott Precision Optics można znależć we 

wszystkich produktach Scott Eyewear.

technologia soczewek scott

JEDNA SOCZEWKA NA WSZySTKIE WARUNKI

Soczewki światłoczułe SCOTT Light Sensitive bazują na technologii 
fotochromatycznej i automatycznie adaptują się do intensywności 
światła słonecznego. Soczewki Light Sensitive reagują na zmiany 
światła, w ciągu sekund soczewka staje się ciemniejsza, gdy dociera 
do niej więcej światła słonecznego, lub jaśniejsza, kiedy jest go mniej.

NAJWyŻSZy POZIOM OCHRONy PRZED 
INTENSyWNyM SłOńCEM

Soczewki SCOTT Solar Blocker zostały specjalnie zaprojektowane, by 
blokować światło widzialne o dużych energiach, są użyteczne podczas 
bardzo jasnych dni. Redukując oślepiający efekt światła słonecznego 
i eliminując rozmycie spowodowane przez rozproszone światło niebie-
skie, soczewki Solar Blocker poprawiają przejrzystość i kontrast.

BEZ ROZPRASZAJąCyCH ODBIĆ 
DLA OPTyCZNEJ PERFEKCJI

Soczewki spolaryzowane SCOTT Polarized są zaprojektowane, by 
wygasić oślepiające refleksy spowodowane przez światło odbite 
od płaskich powierzchni, jak śnieg czy woda. Oddzielając użytecz-
ne światło od odbitego, soczewki polaryzujące wygaszają całe 
oślepiające światło. Rezultat to czysta soczewka dająca poprawną 
przejrzystość i kontrast, by osiągnąć optyczną perfekcję.

scott precision optics
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Purpura 
Szare soczewki z 
przejściem

Cyjan 
Czerwone soczewki 
chrome

scott fader

scott obsess

scott cord

scott leader
SeriA Sport

SeriA Sport FAShion

scott octave

scott stage

scott sprint

scott lyric

scott tone

scott endo

*   Dostępne z wymiennymi soczewkami
** Dostępne tylko z wymiennymi soczewkami

Czarny 
Szare soczewki 
spolaryzowane

Biały soft touch 
Szare soczewki

Czarny soft touch
Szare soczewki

Skorupa żółwia 
Brązowe soczeki 
spolaryzowane

Skorupa 
żółwia 
Brązowe 
soczewki

Magenta 
Czerowne 
soczewki 
chrome

Czarny 
Szare soczewki 
spolaryzowane

Biały 
Szare soczewki

Czarny liberty
Szare soczewki

Rogowe 
Brązowe soczewki

Rogowe błyszczące
Brązowe soczewki

Czarny 
błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Czarny błyszczący
Szare 
spolaryzowane 
soczeki szklane

Czarny błyszczący
Szare soczewki

Biały błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe 
soczewki

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe soczeki 
spolaryzowane

Metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Rogowe 
błyszczące
Brązowe 
soczewki

Czarny błyszczący
Szare soczewki

Czarny 
błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe soc-
zewki

Biały błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Czarny błyszczący
Szare spolaryzowane 
soczeki szklane

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe soczeki 
spolaryzowane

Czarny Mat
Soczewka Solar

Biały błyszczący
Soczewka Solar

Metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Rogowe 
błyszczące
Brązowe soczewki

Czarny błyszczący
Szare soczewki

Burgund błyszczący
Brązowe soczewki

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe 
soczewki

Biały błyszczący
Szaro-srebrne soczewki 
chrome

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe soczeki 
spolaryzowane

Czarny błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Skorupa żółwia błyszczący
Brązowe soczeki spolary-
zowane

Metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Czarny 
błyszczący
Szare soczewki

Czarny 
błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Rogowe 
błyszczące
Brązowe 
soczewki

Biały błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki 
chrome

Skorupa żółwia 
błyszczący
Brązowe 
soczewki

Biały błyszczący
Rose light sensitive

Czarny 
błyszczący
Różowe 
światłoczułe

Biały mat
Szare soczewki

Czerwony metal błyszczący
Brązowe soczewki

Czarny mat
Szare soczewki

Śr. metaliczny szary 
błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Śr. Metaliczny szary 
błyszczący
Szare soczeki 
światłoczułe

Biały błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Śr. Metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne socze-
wki chrome

Czarny Metal 
błyszczący
Brązowe soczewki

Czarny Metal błyszczący
Przejrzyste soczewki

Czarny Metal 
błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Biały błyszczący
Szare soczeki światłoczułe

Czarny Metal 
błyszczący
Żółte soczeki 
światłoczułe

Czarny metal błyszczący
Szare soczeki 
światłoczułe

Czarny Metal 
błyszczący
Szare soczewki 
spolaryzowane

Śr. metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne socze-
wki chrome

Czarny metal 
błyszczący
Brązowe soczewki

Czarny Metal 
błyszczący
Przejrzyste soczewki

Śr. metaliczny szary 
błyszczący
Żółte soczeki 
światłoczułe

Biały błyszczący
Żółte soczeki 
światłoczułe

Śr. metaliczny szary 
błyszczący
Szare soczewki spo-
laryzowane
Biały/żółty
Szaro-srebrne 
soczewki 
chrome

Biały 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki 
chrome

Red Metal błyszczący
Brązowe soczewki

Biały/żółty
Szaro-srebrne 
soczewki 
chrome

Śr. Metaliczny szary 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki chrome

Śr. metaliczny szary 
błyszczący
Żółte soczeki 
światłoczułe

Czarny Metal 
błyszczący
Szare soczewki 
światłoczułe

Czarny Metal 
błyszczący
Brązowe soczewki

Biały 
błyszczący
Szaro-srebrne 
soczewki 
chrome

Red Metal 
błyszczący
Przejrzyste srebrne 
soczewki chrome

Blue Metal 
błyszczący
Szare soczewki

Biały błyszczący
Żółta soczewka światłoczuła

*** ** **

*

***

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	  Soczewki Scott Glass lub Scott 

OptiView
•	 Soczewki Base 6
•	  Komfortowy materiał ramki 

Thermal Frame 

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	 Soczewki Scott OptiView 
•	 Soczewki Base 8 
•	  Materiał Scott Fusion Frame – 

giętka i lekka ramka 
•	Miękki nosek
•	  Teksturowane wkładki na 

skroniach

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	 Soczewki Scott OptiView
•	 Soczewki Torical 8x4
•	  Komfortowy materiał ramki 

Thermal Frame 

•	  zoptymalizowane do kobiecej 
twarzy

•	 Soczewki Scott OptiView 
•	 Soczewki Base 8 
•	  Komfortowy materiał ramki 

Thermal Frame 

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	 Soczewki Scott OptiView
•	 Soczewki Torical 8x4
•	  Komfortowy materiał ramki 

Thermal Frame 

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	 Soczewki Scott OptiView
•	 Soczewki Base 8
•	  Materiał Scott Fusion Frame – 

giętka i lekka ramka 
•	 System łatwej wymiany soczewek
•	Miękki i regulowany nosek
•	Miękkie zauszniki

•	 Dla twarzy małych i średnich
•	 Soczewki Scott OptiView 
•	 Soczewki Base 6 
•	  Komfortowy materiał ramki 

Thermal Frame 

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	  Soczewki Scott Glass lub Scott 

OptiView
•	 Soczewki Base 6
•	  Komfortowy materiał ramki 

Thermal Frame 

•	 Dla twarzy średnich i dużych
•	 Soczewki Scott OptiView
•	 Soczewki Base 8
•	  Materiał Scott Fusion Frame – 

giętka i lekka ramka 
•	Miękki i regulowany nosek
•	Miękkie zauszniki

MATERIAły SOCZEWEK

Soczewki SCOTT OptiView są komfortowe, lekkie, 
odporne na uderzenia. OptiView są produkowane 
w  Europie i poddawane rygorystycznym testom, 

których przejście wymaga perfekcji, wszystko by zagwarantować, 
że każda soczewka jest optycznie poprawna, wytrzymała i zatrzy-
muje 100% szkodliwych promieni UV. Soczewki OptiView znaleźć 
można we wszystkich okularach SCOTT, są dostępne w  wersjach 
Polarized, Light Sensitive lub całej gamie różnych odcieni.

SCOTT korzysta z najlepszego włoskiego szkła i sto-
suje się do najbardziej restrykcyjnych metod pro-
dukcji i sposobów kontroli jakości, by proponować 

najlepsze soczewki szklane na rynku. Wszystkie szklane soczewki 
SCOTT są produkowane wyłącznie do oprawek SCOTT w wysoce 
zautomatyzowanym procesie gwarantującym optyczną popraw-
ność. Szkła SCOTT ustanawiają standardy dla najlepszej optyki. 
Soczewki szklane SCOTT są całkowicie wolne od zanieczyszczeń, 
jednolite kolorystycznie, odporne na wstrząsy i zadrapania oraz 
chronią w 100% przed promieniami UV. Soczewki szklane SCOTT są 
dostępne w modelach okularów Tone i Fader w wersjach spolaryzo-
wanych brązowej lub szarej.

•	 Dla twarzy małych i średnich
•	 Soczewka Scott OptiView
•	 Base 7 shield
•	  Materiał Scott Fusion Frame – 

giętka i lekka ramka 
•	 System łatwej wymiany soczewek
•	Miękki i regulowany nosek
•	Miękkie zauszniki
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Na sezon 2012 proponujemy kompletną kolekcję odzieży i rękawiczek 

o  bezkompromisowej funkcjonalności, bezkonkurencyjnej wydajności 

i z projektami inspirowanymi modą, jednak skrojonymi na potrzeby spor-

tu. Ten cel znajduje odbicie w wielu technicznych i graficznych detalach 

i wyborze tkanin. W 2012 w całej kolekcji królować będą kolory jasne 

i śmiałe. Kolekcja jest pełna świeżych odcieni limonki i turkusu, energe-

tycznego żółtego, intensywnego fioletu, delikatnej lawendy i koralu. Ale 

czerń i biel nadal mają swoje miejsce jako podstawowe kolory.

Najwyższej jakości sportowa odzież ze spandexu, luźne ubiory all-mo-

untain, niekonwencjonalne kombinacje freeride’owe i stylowe ubrania do 

downhillu robią wrażenie w całej kolekcji. Lekkie kamizelki z Windstop-

per®, najwyższej jakości kurtki z GoreTex® Paclite® i innowacyjne kurtki 

Active Shell oraz odzież przeciwdeszczowa i na wszystkie pory roku do-

pełniają kolekcję.

Widoczność najważniejsza! Jej poprawa wpłynęła również na poprawę 

bezpieczeństwa, dzięki wprowadzeniu jasnych kolorów, fluorescencyjnych 

tkanin, odblasków w całej kolekcji, bez zapominania o stylu.

koncepcja wkładek
Wprowadzamy także innowacyjną koncepcję wkładek opracowanych dla maksym-
alnego komfortu, wyjątkowej zdolności do radzenia sobie z wilgocią i optymalnego 
kształtu, by zapewnić, że z przyjemnością usiądziesz i zrelaksujesz się po długim 
dniu na rowerze.

WKłADKA SCOTT LIMITED

Maksymalny komfort dzięki minimalnemu rozmia-
rowi, anatomicznemu umieszczeniu gęstości pia-
nek i ergonomicznie zoptymalizowanemu kształ-
towi. Innowacyjna konstrukcja strefowa i wklęsłe 
kanały gwarantują doskonałe wchłanianie wilgoci 
i odychalność, by zapewnić komfort.

WKłADKA SCOTT SPORT

Doskonała wkładka dająca długotrwały komfort 
dzięki piankom o różnej grubość i gęstości. Inno-
wacyjna technologia „SKyVE” pozwala na deli-
katne przejścia między różnymi obszarami pianki, 
poprawiając oddychalność.

WKłADKA SCOTT PERFORMANCE

Wysokiej jakości wkładka z anatomicznie ukształ-
towanymi bocznymi panelami pozwalającymi jej 
zaadaptować się do kształtu ciała sportowca. Kar-
bonowe włókna w tkaninie wierzchniej doskonale 
wchlaniają wilgoć, głębokie perforacje poprawiają 
oddychalność.

WKłADKA SCOTT BASIC

Wysoce oddychalna wkładka. Miękkie tkaniny 
i  pianki o różnych gęstościach gwarantują co-
dzienny komfort.
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_Shirt Scott Premium s/sl

_Bibshorts Scott Premium

_jacket Windstopper Scott Premium

_Armwarmers Scott Premium

_jacket Windbreaker Scott Premium

_Vest Windbreaker Scott Premium
_Shirt Scott Premium l/sl

premium
Linia Premium podkreśla ideę formy podążającej za funkcją, w której 

ubiór adaptuje się do ciała rowerzysty w jego lub jej pozycji podczas 

jazdy. Minimalistyczny styl, sprytny dobór materiałów i dobrze zapro-

jektowane detale, jak zapięcia, silikonowe paski i fluorescencyjne paski 

z Energlo poprawiające bezpieczeństwo, wyróżniają tę linię.
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_Shirt Scott RC Pro s/sl
_Vest Scott RC Pro

_Bibshorts Scott RC Pro

_Shorts Scott RC Pro ls/fit

_Socks Scott RC Tech Light _Gloves Scott RC LF

_Gloves Scott RC SF

_Shirt Scott RC Pro l/sl

rc pro men
Ta linia dostarcza tego, czego spodziewać się 
można po jej nazwie. RC otrzymuje wysokie 
noty za ciekawe kolory, zainspirowany ściganiem 
design i wydajny system wentylacji. Linia oferuje 
zarówno najwyższej jakości ubiory ze spandexu, 
luźne szorty, jak i jednoczęściowy kostium oraz 
długie spodnie na chłodniejsze pory roku.
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_Shirt W’s Scott RC s/sl

_Glove W’s Scott RC SF

_Short W’s Scott RC

_Shorts W’s Scott RC ls/fit

_Socks Scott RC Tech Light

_Shirt W’s Scott RC l/sl
_Vest W’s Scott RC

rc women
Maksymalna fukcjonalność zapakowana w modny, inspirowany 
wyścigami design. jeśli chodzi o kolory, linia RC Woman to mieszan-
ka odcieni limonki, purpury z jasną bielą. Wiatroodporne kamizelki 
dopełniają linę RC.
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_Bibshorts Scott Helium Race

_Shirt Scott Helium Top s/sl

_Shirt Scott Helium Logo s/sl

_Socks Scott Short Tech _Gloves Scott Essential _Shorts Scott Helium ls/fit

_Shirt Scott Helium Icon s/sl

_Shirt Scott Helium Race s/sl

helium
Mocne kolory i oszczędny design definiują obraz kolekcji Helium na 2012 rok. Niezależnie, czy na szosę, czy 
w góry, linia ta zawiera wszystko, od stóp do głów na każde warunki pogodowe. Nowy zestaw na deszcze 
chroni Cię przed wilgocią, a innowacyjny Gore-Tex® Active Shell osłania przed wiatrem, deszczem i potem dzięki 
unikalnej membranie, jednocześnie zajmując minimalną objętość. Sprytne detale, jak schowane zamki, odblaski 
czy regulowana talia, dopełniają tę linię.
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_Gloves W’s Scott Contessa Aspect _Tank W’s Scott Shadow

_Shirt W’s Scott Shadow s/sl

_Shorts W’s Scott Shadow_Shorts W’s Scott Shadow Race

_Shorts W’s Scott Shadow ls/fit

shadow
Linia SCOTT Shadow to innowacyjne rozwiązania techniczne 
i oszczędny design. Dla dodatkowych akcentów użyto specjalnych 
materiałów. Wytłaczanie pod wpływem ciepła nadaje materiałom 
funkcjonalną strukturę i uroczy wygląd. Dla bikerek jeżdżących 
w każdych warunkach pogodowych linia została uzupełniona o kurtki 
z Gore Tex® Paclite® i innowacyjnego Gore Tex® Active Shell, oraz kami-
zelki z materiału Windbreaker i Windstopper®.
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_Shirt Scott Authentic l/sl

_Bibshorts Scott Authentic

_Socks Scott RC Tech Light

_Shirt Scott Authentic s/sl

_jacket Windbreaker Scott Authentic

authentic
Inspirowana linią RC kolekcja składa hołd kolorowi. Do klasycznych 
barw bieli, czerwieni i czerni dodano rzucający się w oczy limonkowy. 
Lekkie materiały, opcje indywidualnej wentylacji, silikonowe paski, 
sportowe wkładki i szereg fascynujących możliwości łączenia określają 
linię Authentic.
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windstopper.com

Total windproofness. 
Maximum breathability. 
From your skin’s point of view, bike wear featuring the WINDSTOPPERTM membrane is a 

unique experience. Billions of micropores offer maximum breathability and reliably protect 

against wind and weather. Your favourite garment for cycling! 
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_Hoody Scott Mind Tech

_Shirt Scott Mind s/sl _Shorts Scott Mind ls/fit

_Gloves Scott Superstitious _jacket Windbreaker Scott Helium

mind
Mind to nazwa naszej linii All-Mountain, stylowej 
i bezkompromisowo funkcjonalnej. Modne 
kolory, jak purpura i turkus, przyciągają wzrok. 
Innowacyjnie rozwiązane kieszenie i wentylacja, 
nowoczesne wykroje, efektowne nadruki, prowa-
dzenie przewodów odtwarzacza MP3 to cechy 
wyróżniające ją.
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_Shirt W’s Scott Sky s/sl

_Shirt W’s Scott Sky s/sl

_Shorts W’s Scott Sumita ls/fit _Knickers W’s Scott Sky ls/fit

_Socks W’s Scott Tech Light

_Shirt W’s Scott Sumita

sumita/sky
jasne odcienie koralu i turkusu oraz delikatne odcienie lawendy 
definiują wygląd linii do All Mountain Sumita i Sky. Stylowe kroje, 
unikalne nadruki, pomysłowe graficzne detale oraz wysoka 
funkcjonalność i komfort używania obu linii imponują na szlaku, 
wyrażając Twoje wyluzowane podejście do życia. Czy to na 
szosę, czy to w góry, linia Sky ma wszystko,  czego potrzebujesz.
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_Shirt Scott Path Logo s/sl

_Shirt Scott Path Race s/sl _Shorts Scott Path Race ls/fit_Glove Scott Superstitious

_Shorts Scott Path Top ls /fit

_Shirt Scott Path Icon s/sl

path
Wielofunkcyjność – tak jednym słowem można opisać linię Path. jako udana kombinacja funkcjonalności, 
wyjątkowego komfortu w atrakcyjnym i zróżnicowanym designie kolekcja ujmuje dzięki sprytnym detalom, 
jak odpinane zamkami nogawki luźnych spodni, ochrona przed łańcuchem zintegrowana w nogawce spodni, 
czy pasek zaprojektowany, by poprawić regulację w nowych szortach. Pod względem designu linia Path 
przekonuje nadrukami 3D, sylowym brandingiem i inspirowanymi downhillem zestawami.
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_Gloves W’s Scott Contessa Essential

_Shorts W’s Scott Sky ls/fit

_Shirt W’s Scott Sumita Graphic s/sl_Shirt W’s Scott Sumita s/sl

_jacket W’s Windbreaker Shadow
_Shirt W’s Scott Sky s/sl

_Shorts W’s Scott Sumita ls/fit

sky/sumita
jasne odcienie koralu i turkusu oraz delikatne odcienie lawendy 
definiują wygląd linii do All Mountain Sumita i Sky. Stylowe kroje, 
unikalne nadruki, pomysłowe graficzne detale oraz wysoka 
funkcjonalność i komfort używania obu linii imponują na szlaku, 
wyrażając Twoje wyluzowane podejście do życia. Czy to na 
szosę, czy to w góry, linia Sky ma wszystko,  czego potrzebujesz.
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_Shirt Button Scott Roarban l/sl _Shirt Button Scott Roarban s/sl_T-Shirt Scott Roarban   

_Compression Gear Scott Recruit Pro

_Shorts Scott Roarban ls/fit

_Shorts Scott Full Volume ls/fit_Neck Brace

roarban & full vollume
Niekonwencjonalna kolekcja freeride‘owa dla świadomych mody chłopców i dziewczyn podkreśla i łączy w uni-
kalny sposób funkcjonalność ze stylem. Nadruki w odcieniach złota, purpury, turkusu i koralu błyskawicznie 
przykuwają spojrzenia. Te absolutnie najmodniejsze wzory przewijają się w różnych rozmiarach i kształtach 
przez całą linię, od wiatrówek do koszulek Cocona, bluz i szortów.
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_ Shirt Scott Performance s/sl

_Shirt Scott Path Logo s/sl

_Scott Performance Knickers _W’s Scott Performance Windstopper jacket

_ Shirt W’s Scott Performance l/sl

_W’s Scott Race Shorts

tri/running
Limonkowe kolory definiują ubrania triathlonowe i do biega-
nia. Bezszwowa okolica barków w linii TRI zapobiega otarciom 
i maksymalizuje swobodę ruchów ramion. Silikonowe paski 
zapobiegające ześlizgiwaniu okalają nogawki spodenek. W rze-
czach do biegania znajdziesz też innowacyjne cechy, jak system 
wentylacji bocznej i małe kieszonki.
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scott-sports.com

ZDJĘCIA STUDyJNE
Fred Leiser  
Étienne Perrenoud
BL Vision  

ZDJĘCIA AKCJI I LIFESTyLE
Markus Greber, Daniel Geiger, Richard Baybutt, Gary Perkin, 
Sven Martin, Nicolas Teichrob, Viktor Strasse, Hansueli Spitznagel

DRUK
Druckhaus Kaufmann
Raiffeisenstr. 29
D - 77933 Lahr

PODZIĘKOWANIA DLA
Andi Kern, Virginie Ducrot-Geinoz, Thomas Frischknecht, Claudio 
Caluori, Ben Walker, Holger Meyer, Karen Eller, Massa Vecchia / 
Ernesto Hutmacher, all Scott team riders

jeśli chcesz odnaleźć najbliższego dealera lub centrum testowe odwiedź:

www.scott.pl

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą nie być dostępne w 
każdym regionie, sprawdź u swojego lokalnego dealera SCOTT.

Wszystkie prawa zastrzeżone
©2011 Scott Sports SA
Możliwe są zmiany specyfikacji bez ostrzeżenia.

Scott Sports SA  |  Route du Crochet 17  |  1762 Givisiez  |  Switzerland
Phone : +41 26 460 16 16  |  Fax : +41 26 460 16 00  |  
customersupport@scott-sports.com
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