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wyścigowe rowery trail trafią do zwykłych rowe-
rzystów, jak i zawodników. mają generalnie większy 
skok zawieszenia niż rowery wyścigowe, ale wciąż 
są bardzo lekkie.

rowery all mountain zostały zaprojektowane, by po-
radzić sobie w każdym terenie. 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 zjaz-
dami.

rowery dirt/street to wytrzymałe hardtaile stworzo-
ne do jazdy w bike parkach, na pump trackach i po 
miejskich przeszkodach.

wyczynowe rowery górskie zostały zaprojektowane, 
by być maksymalnie wydajnymi i jak najmniej ważyć. 
mają zazwyczaj tylko skromną amortyzację przednią 
i są najlżejsze w swojej klasie.

rowery zjazdowe mają 210 mm skoku. nadają się tyl-
ko do jazdy w dół wytyczonymi trasami zjazdowy-
mi. mają amortyzatory dwupółkowe i wypłaszczone 
kąty, które pozwalają na wyczynową i szybką jazdę 
dh.

rowery górskie z serii aspect zostały zaprojektowa-
ne, by oferować lekkość, wydajność i rozsądną cenę. 
to dobre rowery dla początkujących lub ograniczo-
nych budżetem górali.

całkowicie przeprojektowany genius to rower trail 
z pełnym zawieszeniem, opracowany by  poradził 
sobie z każdą ścieżką, w każdym momencie. oba 
modele korzystają z nowych, większych średnic kół 
27,5" i 29", by zwiększyć trakcję, rozpęd i kontrolę. 
bez względu na to, co czai się na twojej ścieżce, ten 
rower poradzi sobie. zmień koła, zmień podejście.

rowery freeride mogą być używane do jazdy w bike 
parkach i na zawodach slopestyle. wykorzystu-
ją widelce jedno- lub dwupółkowe i  ramy o kącie 
główki nieco ostrzejszym niż maszyny 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.

wyczynowe rowery szosowe zostały skonstruowane 
pod kątem maksymalnej wydajności, aerodynamiki 
i jak najmniejszej wagi. typowy rower tej kategorii 
wymaga od kolarza przyjęcia agresywnej, aerody-
namicznej pozycji. to rowery używane przez profes-
jonalne teamy, błyskawicznie reagują na każdy ruch 
zawodnika.

SCOTT ma rowery odpowiednie do stylu jazdy i preferencji każdego. Wszystkie 

nasze rowery, męskie, damskie, dziecięce, są zawsze unikalnie zaprojektowane 

i  dopracowane, by sprostać najwyższym normom technologicznym. Przegląd 

pokazuje siedem głównych typów rowerów, jakie oferujemy: górskie, szosowe, 

trekkingowe, elektryczne, 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.
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wydajny rower szosowy ma wiele cech identycz-
nych ze sprzętem wyczynowym, jednak jego geo-
metria jest bardziej zrelaksowana, a  konstrukcja 
bardziej ukierunkowana na komfort. ma właściwości 
tłumienia drgań, a kolarz przybiera pozycję, którą 
łatwiej utrzymać.

rowery miejskie to sprzęt do codziennego prze-
mieszczania i transportu, zbudowane, by być efek-
tywne i móc przewozić bagaż. tym, którzy wolą 
jechać niż prowadzić, rowery te dostarczą niezapo-
mnianych przeżyć, zabierając ich z domu do pracy 
i z powrotem, przewożąc wszystko co potrzebne.

wydajny rower szosowy ma wiele cech identycz-
nych ze sprzętem wyczynowym, jednak jego geo-
metria jest bardziej zrelaksowana, a  konstrukcja 
bardziej ukierunkowana na komfort. ma właściwości 
tłumienia drgań, a kolarz przybiera pozycję, którą 
łatwiej utrzymać.

eksperci od karbonu znów tego dokonali. projektując 
plasmę, konstruktorzy firmy scott skorzystali z wie-
dzy z dziedziny aerodynamiki, wszystko, by stworzyć 
bezkompromisową maszynę triathlonową. rozpoczę-
liśmy erę aerodynamiki wraz ze stworzeniem kierow-
nicy aero i teraz podnosimy poprzeczkę, pokazując, 
jak czysty i szybki może być rower triathlonowy. pro-
jektujemy przyszłość i jest ona znacznie szybsza.

rowery miejskie to sprzęt do codziennego prze-
mieszczania i transportu, zbudowane, by być efek-
tywne i móc przewozić bagaż. tym, którzy wolą 
jechać niż prowadzić, rowery te dostarczą niezapo-
mnianych przeżyć, zabierając ich z domu do pracy 
i z powrotem, przewożąc wszystko co potrzebne.

na e-rowerze nadal trzeba pedałować, ale użytkow-
nik jest wspomagany przez zasilany akumulatorem, 
elektryczny silnik. niezależnie czy poruszasz się po 
mieście, czy pobliskim szlakiem, teraz jest to trochę 
szybsze i o wiele zabawniejsze.

rowery scott zoptymalizowane pod kątem po-
trzeb kobiet oferują cechy pozwalające zaspokoić 
ich wszelkie rowerowe wymagania. ponieważ dla 
kobiet stających na starcie wyścigu komfort, jakość 
i wydajność są równie ważne.

linia rowerów contessa active powstała dla rowe-
rzystek traktujących jazdę czysto rekreacyjnie. są 
przystosowane do potrzeb użytkowniczek i wypo-
sażone w niedrogi osprzęt. linia contessa active 
jest najlepsza dla rowerzystek początkujących i re-
kreacyjnych.

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.

komfortowe rowery szosowe są wzorowane na ro-
werach wyścigowych, ale oferują więcej komfortu 
w punktach kontaktu, np. prostą kierownicę. to daje 
zwykłym rowerzystom zalety efektywności szosówki 
bez konieczności wyglądania jak zawodnik.

jedna z najlżejszych przełajówek na rynku. tak jak 
w szosowym addictcie karbonowa rama imp3 gwa-
rantuje minimalną masę i wysoką sztywność. rower 
dobrze wyposażony na każdy rodzaj wyścigu.

linia sztywnych rowerów mtb e-aspect została za-
projektowana, by być efektywna i rozsądnie kosztow-
na, a przede wszystkim dawać radość. te rowery dają 
użytkownikowi dodatkowe wsparcie, dzięki zasilanemu 
akumulatorem elektrycznemu silnikowi, byś dotarł do 
celu trochę szybciej i miał z tego więcej przyjemności.

rowery trekkingowe stawiają na komfort i wygodę, 
są przeznaczone do turystyki i transportu. konstruk-
cja ramy gwarantuje gładką jazdę i sporo wolnego 
miejsca nad ramą. uchwyty pozwalają na prosty 
montaż zestawu bagażnika i błotników urban-kit, by 
wozić wszystkie rzeczy suche i bez utrudnień.

linia rowerów contessa sport powstała dla entuz-
jastek jazdy. to rowery zaadaptowane do ich po-
trzeb i wyposażone w osprzęt ze średniej półki ce-
nowej. jeśli jeździsz lub ścigasz się rekreacyjnie, linia 
contessa sport jest dla ciebie.
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KOnTROLa

dźwigniadźwignia trybytryby

technoLoGiA
AMoRtyZAcJi

lTd lock-traction-descend lrd lock-ride-descend

Tłumienie

Ugięcie
Tłumienie
Geometria

dźwiGNia pełNej kONTrOli
Opatentowany system Twinloc znajduje się w każdym z naszych rowerów 

z pełnym zawieszeniem. Twinloc zapewnia teraz tryb Traction dla obu 

amortyzatorów, przedniego i tylnego. Umożliwia  wybranie blokady, trybu 

Traction lub pełnego skoku dźwignią zamontowaną na kierownicy. To ide-

alne do wspinania, jazdy i zjazdu. Z jedną dźwignią masz jednocześnie 

pełną kontrolę tłumika tylnego i widelca przedniego.

ltd jest dostępne tylko w rowerach scott wyposażonych w technologię 
zawieszenia das (dual air spring). ten unikalny projekt zawieszenia po-
zwala na nieruchomą blokadę (lockout), dostępną przez naszą manetkę 
twinloc na kierownicy. oferuje także tryb traction. ten tryb daje unikalną 
geometrię i ustawienie skoku za sprawą  regulacji objętości komory po-
wietrznej das. to odróżnia go od tzw. „platformy”, która nie pozwala na 
unikalne ustawienie skoku i progresji sprężyny. tryb descend to kolejne 
oddzielne ustawienie ugięcia i geometrii towarzyszące pełnemu skokowi 
zawieszenia oferowanemu przez rower.

isTNieją dwa Typy zarządzaNia zawieszeNiem

lrd nadal korzysta z manetki twinloc, ale tryb „ride” to wyłącznie plat-
forma i nie oferuje regulacji geometrii i zmiany skoku. wciąż otrzymujesz 
trzy ustawienia, ale nie trzy wyjątkowe charakterystyki roweru. lrd jest 
oferowane w modelach wyposażonych w typowe elementy zawieszenia, 
np. Foxa.
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Nude2 Tłumik TylNy
druga ewolucja naszego tłumika nude zyskuje na zaawansowaniu technologii i wyższej wydajności, zachowując lekkość. działa z naszą 
opatentowaną manetką blokady twinloc i jest dostępna w dwóch osobnych opcjach 27,5” i 29”. nude2 to kompletnie nowy tłumik 
tylny z ulepszoną sprężyną powietrzną i obwodem tłumiącym. nowy tłumik charakteryzuje się tłumieniem o bardziej progresywnej 
krzywej, które jest zależne od trybu pracy zawieszenia. to oznacza, że oba tryby aktywnej pracy mają różne ustawienia charakterystyki 
tłumienia właściwe dla ich skoków i działających sił. gromadząc materiał do projektu nowego geniusa, wzięliśmy 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 za-
wieszenie. wiele innych konstrukcji zakłada, że rowerzysta jest statyczny lub bierze pod uwagę tylko wpływ sił powstających podczas 
akceleracji. my bardziej koncentrujemy się na izolowaniu ruchu rowerzysty niż na negowaniu sił pochodzących z pedałowania.

przedNie zawieszeNie
współpracowaliśmy z naszymi partnerami od zawieszeń, 
Foxem i rock shoxem, by wyprodukować widelce 
z  tłumieniem odpowiadającym charakterystyce naszych 
tylnych tłumików. wszystkie geniusy serii 700 i 900 
oferują zależne od trybu amortyzacji tłumienie z przodu 
i z tyłu za pomocą naszej manetki twinloc.

jak TO wpływa
Na TwOją jazdę?
ten wykres pokazuje prędkość zawodnika scott swis-
spower thomasa Frischknechta powtarzającego ten 
sam płaski odcinek ścieżki we wszystkich trzech trybach 
z maksymalną mocą. w trybie traction użytkownik przy-
spiesza niemal tak szybko jak w trybie blokady. traction 
oferuje doskonały balans między efektywnością jazdy 
i wydajnością zawieszenia.

2013 rowery AKCeSorIA9
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< SPARK 900 Rc

Wyścigowe rowery typu Trail trafią do 

zwykłych rowerzystów, jak i zawodników. 

Mają większy skok zawieszenia niż 

rowery wyczynowe, ale wciąż są bardzo 

lekkie.
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Tryby full i TraCTiON amortyzator tylny nude2

zwiększyliśmy sztywność boczną 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 (roz-
miar m). tłumik nude2 dostał nowy układ tłumiący o bardziej progresywnym charakterze w obu trybach twinloc.

spark uzyskał nową geometrię i ulepszoną konstrukcję, która wzbogaciła 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. 
wersje 26” i 29” mają taką samą wysokość ramy mimo różnej wielkości kół.

Tłumik Nude2
druga ewolucja naszego tłumika nude zyskuje na zaawansowaniu technologii i wyższej wydajności, zachowując lek-
kość. działa z naszą opatentowaną manetką blokady twinloc i jest dostępna w dwóch osobnych opcjach 26” i 29”.

nude2 to kompletnie nowy tłumik tylny z ulepszoną sprężyną powietrzną i obwodem tłumiącym. nowy tłumik charak-
teryzuje się bardziej progresywną krzywą tłumienia i tłumieniem zależnym od trybu. to oznacza, że oba tryby aktywnej 
pracy mają różne ustawienia charakterystyki tłumienia, właściwe dla ich skoków i działających sił. gromadząc materiały 
do projektu nowego sparka, wzięliśmy 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 wyko-
nywane, by poradzić sobie z przeszkodami, i zmierzyliśmy ich oddziaływanie na zawieszenie. wiele innych konstrukcji 
zakłada, że rowerzysta jest statyczny lub bierze po uwagę tylko wpływ sił powstających podczas akceleracji. my bar-
dziej koncentrujemy się na izolowaniu ruchu rowerzysty niż na negowaniu sił pochodzących z pedałowania.

kONsTrukCja ramy
w procesie imp układamy każdą warstwę karbonu niezależnie i minimalizujemy ilość 
materiału, by jak najlepiej wykorzystać jego charakterystykę. w rezultacie otrzymu-
jemy ramę, która jest sztywniejsza bocznie od poprzednika przy zachowaniu tej sa-
mej masy. oszczędziliśmy 35 g w elemencie środka suportu, zwiększając sztywność 
boczną. poszerzana główka sterowa to kolejne 15 g mniej i sztywność większa o 10%. 
górne rurki tylnego trójkąta mają nowy łącznik zwiększający sztywność bez dodatko-
wej masy. mocowanie tylnego hamulca zostało przeniesione na dolne rurki, usztyw-
niając tył i pozwalając pozbyć się zbędnych adapterów. zaadaptowaliśmy standard 
142x12 mm dzięki hakom ids-sl, których pioniersko użyliśmy w geniusie lt, by popra-
wić sztywność. wreszcie, środek suportu został przystosowany 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 średnicę jego osi 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 ko-
lanom użytkownika. w rezultacie nowa konstrukcja przynosi lepszą wydajność i funk-
cjonalność 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 zosta-
ją połączone na tym samym etapie procesu przy starannym 
doborze warstw, zapewniającym jakość i efektywne użycie 
materiału. w naszych ramach wykorzystujemy zarówno włók-
na hmX, jak i hmF, by zagwarantować najwyższą wytrzyma-
łość, bezpieczeństwo i długowieczność ramy.

Przedstawiamy innowacyjnego, nowego Sparka z tłumikiem Nude2. Mimo że nazwa zostaje, nie znajdziesz 

w nim nic z poprzednich rozwiązań. Rower przeszedł całkowitą modernizację konstrukcji i osiągnął za-

awansowany standard technologiczny. Został zaprojektowany w wersjach 26 i 29", by zadowolić zarówno 

fanów dużych kół, jak i purystów.

skOk

RAMA
SAMA RAMA
RAMA BEZ TŁUMIKA
TŁUMIK NUDE2

OLEJPOWIETRZE(-)

POWIETRZE(+)
tryb traction

POWIETRZE(+)
tryb Full

122013 ROWERY AKCESORIA



=1830 g

=1850 g

wideleC rOCk shOx/sysTem dNa3
nowość opracowana we współpracy scotta z rock shoxem to system dna3. po-
zwoliła na rozszerzenie unikalnej, trzystopniowej regulacji twinloc na przedni wi-
delec amortyzowany. wcześniej twinloc kontrolował ustawienie skoku 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.

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 za-
cisku hamulca tylnego, integrując uchwyt na końcu w rurce wahacza. to miejsce 
montażu dodatkowo zmniejsza obciążenia, jakie hamulce przenoszą na elementy 
zawieszenia.

Tapered head Tube 

w sparku znajdziesz poszerzaną główkę, która zwiększa sztywność, 
bezpieczeństwo, pewność prowadzenia i ułatwia kontrolę.

ids-sl
wymienne i lekkie haki ids-sl działają ze sztywnymi osiami szybkozamykającymi 
142x12 mm, 135x12 mm, 135x5 mm. tnij zakręty jeszcze agresywniej i z większą 
kontrolą, bo teraz tył jest naprawdę sztywny.

mONO-u liNk
Łącznik mono-u oszczędza cenną masę i wpisuje się w estetyczne, czyste linie 
roweru.

wewNęTrzNe prOwadzeNie liNek
oszczędza na wadze dzięki wyeliminowaniu zbędnych elementów cięgieł, popra-
wia wygląd, chowając linki wewnątrz ramy. linki tylnej oraz przedniej przerzutki 
typu e, włącznie z linką blokady twinloc, są poprowadzone wewnątrz ramy.

pOwiększONe Osie
zwiększenie średnic osi punktów obrotu pozwala im lepiej znosić obciążenia, 
i  w  efekcie poprawia sztywność boczną ramy. dlatego zastosowaliśmy osie 
o  średnicach równych tym, które znaleźć można w większym bracie sparka – 
geniusie lt.

reGulOwaNa wysOkOść śrOdka 
supOrTu i kąTa Główki
spark pozwala na regulowanie geometrii dzięki insertowi mocującemu tłumik. 
wyciągając go i mocując w jednej z dwóch pozycji, możesz zmienić wysokość 
środka suportu 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.

> Więcej SKoKu
> lePSzA tRAKcjA
> WięKSzA SztyWność 
> Więcej uStAWień
>  zintegRoWAnA 

KonStRuKcjA
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„Kiedy chodzi o ostre ściganie w cross-country Scott Spark 900 jest konstrukcją 
o niskiej masie i pełnym zawieszeniu oraz cechach, jakim inne wyścigowe 29" 
nie mogą dorównać. Spark łączy komfort, precyzyjne prowadzenie i niezrów-
nany współczynnik sztywności do masy. to niesamowity, kompletny pakiet, 
zdolny zarówno do zdobywania sztywnych podjazdów, jak i osiągania 
granic możliwości na wymagających zjazdach”. Geoff Kabush



spark 900 premium
10,5 kg

spark 900 rC
10,4 kg

spark 900 sl
9,2 kg

Rama   spark karbonowa, włókna hmX-net, technologia imp 5., haki ids sl z osią sztywną 12 mm, 1680 g bez tłumika

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty  shimano Xtr, 30 biegów, hamulce tarczowe Xtr Xc, karbonowe części syncros

Koła  syncros Xr1.5 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama  spark karbonowa, włókna hmX-net, technologia imp 5, haki ids sl z osią sztywną 12 mm, 1680 g bez tłumika

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox sid 29 rl3, dedykowany tłumik dna3 z 3 trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty   sram XX, 20 biegów, dwurzędowa korba 39/26 z., hamulce tarczowe shimano Xtr, karbonowe części 
ritchey wcs carbon

Koła  dt swiss Xr-rs29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama   spark karbonowa, włókna hmX-net, techno-
logia imp 5, haki ids sl z osią sztywną 12 mm, 
1680 g bez tłumika

ZaWIESZENIE   widelec: rock shox sid wc 29 rlt3, dedy-
kowany tłumik dna3 z 3 trybami, oś sztywna 
15 mm, 100 mm skoku,

  tłumik tylny: scott dt nude2, 
lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna 
blokada twinloc  

KompoNENty   sram XX1, 11 biegów, pojedyncza zębatka 
przednia 32 z., hamulce tarczowe avid XX 
world cup carbon, karbonowe części syncros

Koła   syncros Xr1.0 carbon 29, opony schwalbe 
Furious Fred kevlar, tubeless ready
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spark 910
11,3 kg

spark 610
11,0 kg

Rama   spark karbonowa rama główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, wahacz z cieniowanego aluminium, 
haki ids sl z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty  shimano Xt, 20 biegów, dwurzędowa korba 38/24 z., hamulce tarczowe shimano Xt

Koła  syncros Xr2.0 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama   spark karbonowa rama główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, wahacz z cieniowanego aluminium, 
haki ids sl z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float Factory ctd Fit, tłumienie z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 120 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-85-120 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty  shimano Xt, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano Xt

Koła  syncros Xr2.0, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready



spark 920
11,9 kg

spark 930
12,0 kg

spark 620
11,2 kg

Rama   spark karbonowa rama główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, wahacz z cieniowanego aluminium

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 evo ctd, tłumienie z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna blokadatwinloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX 

Koła  syncros Xr2.5 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar

Rama  spark karbonowa rama główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, wahacz z cieniowanego aluminium

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 evo ctd, tłumienie z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna blokadatwinloc  

KompoNENty  sram X9/X7, 20 biegów, korba sram s1000 dwurzędowa 38/24 z., hamulce tarczowe shimano br-m596  

Koła  dt swiss Xr2.5 29, opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama  spark karbonowa rama główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, wahacz z cieniowanego aluminium

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float evo ctd, tłumienie z trzema trybami, 120 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-85-120 mm, technologia ltd, zdalna blokadatwinloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX 

Koła  syncros Xr2.5, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar
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ONE. AND ONLY.
SRAM XX1 was built with 
a dedicated 1X drivetrain 
philosophy—making it simpler, 
lighter and more durable than 
any other. No matter where 
you ride, no matter what 
you’re up against: SRAM XX1. 
UNSTOPPABLE.

SrAm.cOm/XX1    © SRAM LLC 2012
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spark 960
13,6 kg

spark 950
12,7 kg

spark 940
12,5 kg

spark 660
13,2 kg

spark 650
12,3 kg

spark 640
12,1 kg

Rama  spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox Xc 30 29 tk, blokada, aluminiowa rura sterowa, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: X-Fusion e1 rl, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty  shimano slX/alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m446 

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-rm66-cl, obręcze syncros Xc-49 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama  spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 evo ctd, tłumienie z trzema trybami, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: dt swiss m3, blokada-platforma-100 mm, lrd technology, zdalna blokada twinloc 

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m505 

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros Xc-49 disc, opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama  spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 evo ctd, tłumienie z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
  tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano br-m596

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-m629, obręcze syncros Xc-49, opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox Xc 32 tk, blokada, aluminiowa rura sterowa, 120 mm skoku, 
 tłumik tylny: X-Fusion e1 rl, blokada, 120 mm skoku

KompoNENty  shimano slX/alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m446 

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-rm66-cl, obręcze syncros Xc-44 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama  spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury 

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float evo ctd, tłumienie z trzema trybami, 120 mm skoku, 
 tłumik tylny: dt swiss m3, blokada-platforma-120 mm, technologia lrd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m505

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros Xc-44 disc, opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama  spark z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float evo ctd, tłumienie z trzema trybami, 120 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-85-120 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano br-m596

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-m629, obręcze syncros Xc-44, opony schwalbe rocket ron kevlar
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concept



żyjemy rowerami, ale to ściganie 
jest naszą pasją. chcemy być numerem 

jeden, i żeby nasze rowery były numerem 
jeden. to dlatego sponsorujemy najlepszych 

zawodników Xc, by dominowali w wyścigach 
na całym świecie. Nino Schurter i team 
scott swisspower rządzą w pucharze świata 
ze szwajcarską precyzją, podczas gdy Geoff 
Kabush wnosi trochę stylu na podium 
dzięki swoim ikonicznym bokobrodom. 
w międzyczasie w południowej afryce team 

360Life testuje granice wytrzymałości 
w wyścigach jak cape epic. z taką ekipą 

nikt nas nie zatrzyma.



scALe

m N i e j  z N a C z y
w i ę C e j



< ScAle 900 Sl

Te wyczynowe rowery górskie 

zostały  zaprojektowane, by być 

maksymalnie wydajnymi i jak najmniej 

ważyć. Mają zazwyczaj tylko skromną 

amortyzację przednią i są najlżejsze 

w swojej klasie.
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scALe

jak uzyskano rekordowo niską masę
Eksperci od karbonu ze SCOTTA zrobili to po raz kolejny. Przeprojektowany Scale, poniżej 899 g, i zupeł-

nie nowy karbonowy Scale 29, poniżej 949 g, są najlżejszymi rowerami w swoich klasach. Dwa lata zajęło 

zespołowi inżynierów, menadżerów produktu i projektantów Scotta opracowanie nowego Scale'a. Przy 

udziale mistrza świata XC Nino Schurtera, jego kolegi teamowego Floriana Vogela i legendy MTB Tho-

masa Frischknechta, zdecydowano, że nowy projekt Scale'a powinien skupiać się na lekkości, sztywności 

i komforcie. Bazując na konstrukcjach Addicta, Sparka i CR1, użyto technologii karbonu IMP3, by stworzyć 

lżejszego i lepiej prowadzącego się Scale'a. Poszerzana główka, stanowiąca jednolity fragment z powięk-

szoną rurą dolną, poprawia precyzję prowadzenia, obniżony środek suportu daje więcej pewności siebie 

w zakrętach, a tylny trójkąt z SDS zapewnia niedościgniony komfort. Obniżony o 10 mm środek suportu 

(310 mm), 10 mm dłuższa rura górna (585 mm w poziomie) i 5 mm wyższa główka sterowa (110 g) to liczby 

odzwierciedlające czysto wyścigowe przeznaczenie roweru (wszystkie wartości bazują na rozmiarze M).

Linia Scale jest bardzo szeroka i oferuje coś odpowiedniego dla każdego stylu jazdy i budżetu od topowe-

go Scale 600 RC do Scale 670 i Scale 29" od Scale 900 SL do Scale 970.

sds – shOCk dampiNG sysTem 
mistrz świata nino schurter poprosił zespół inżynierów scotta, by opra-
cowując nowego scale'a, położyli szczególny nacisk na komfort i giętkość.  

„podczas wyścigu jedyną szansą na odpoczynek jest zjazd. ponieważ ro-
werzysta zamiast siedzieć na rowerze raczej stoi, jest szczególnie ważne, 
by strefą odpowiadającą za komfort był tył roweru”. jego uwagi uzmy-
słowiły potrzebę implementacji rozwiązania zapewniającego komfort 
w ramie a nie np. w sztycy podsiodłowej.
 
„system tłumienia drgań sds wyczuwalnie pochłania wibracje i niewiel-
kie nierówności, spełniając swoje zadania perfekcyjnie” – stwierdził nino 
schurter.

scale czerpie z systemu tłumienia drgań sds opracowanego dla cr1. minimalizuje on wpływ drgań wysokiej 
częstotliwości 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 poziom, 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.

szTywNOść
nowy scale obala mit, że lekki rower nie może być sztywny. dzię-
ki celowej strukturze układu włókien w okolicach poddanych du-
żym naprężeniom, użyciu standardów pressFitbb 30 i pressFitbb 
92 oraz zastosowaniu poszerzanej główki sterowej, scott uzyskał 
rezultaty, które w proporcji do masy nigdy wcześniej nie zostały 
osiągnięte.

pOrówNaNie sTareGO sCale'a z NOwym
okolica główki sterowej sztywność +10%
środek suportu sztywność +15%

zawsze mierzymy i testujemy wszystkie swoje ramy w naszych labora-
toriach. uzyskane dane zostały użyte, by potwierdzić analizy kompu-
terowe, które były kluczowe przy optymalizacji nowego scale'a przez:

- redukcję maksymalnego naprężenia materiału 
- rozproszenie ognisk naprężeń
- ocenę sztywności i deformacji

metoda elementów skończonych (Fea) jest efektywnie używana do 
odtworzenia testów laboratoryjnych, pozwalając zachować nasze 
standardy niskiej wagi i sztywności.

Ważący poniżej 899 g Scale jest 

najlżejszą kiedykolwiek wyproduko-

waną z karbonu ramą do MTB.
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„Sztywny, lekki, dynamiczny, Scale daje zawodnikowi do-
kładnie to, co potrzebne. Prowadzenie jest wyśmienite, 
to najlepsza broń do udanych ataków. Dzięki systemowi 
tłumienia drgań SDS oferuje też komfort, jakiego po-
trzebuję na wymagających technicznych sekcjach”. 
Nino Schurter



sCale 900 sl
8,2 kg

sCale 900 premium
9,5 kg

sCale 900 rC
9,4 kg

sCale 600 rC
8,8 kg

Rama  scale karbonowa, włókna hmX-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds, 949 g

ZaWIESZENIE  rock shox sid wc 29 rlt3, dna3 dedykowany tłumik z 3 trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, blokada, 
zdalna manetka rideloc

KompoNENty   sram XX1, 11 biegów, pojedyncza zębatka przednia 32 z., hamulce tarczowe avid XX world cup, karbonowe 
części syncros

Koła  syncros Xr1.0 carbon 29, opony schwalbe Furious Fred kevlar, tubeless ready

Rama  scale karbonowa, włókna hmX-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds, 949 g

ZaWIESZENIE  Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie ctd z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku,             
 blokada, zdalna manetka rideloc

KompoNENty  shimano Xtr, 30 biegów, hamulce tarczowe Xtr Xc, karbonowe części syncros

Koła  syncros Xr1.5 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama   scale karbonowa, włókna hmX-net, technologia imp 3, 
system tłumienia drgań sds, 949 g

ZaWIESZENIE   rock shox sid 29 rl3, dna3 dedykowany tłumik z 3 
trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, blokada, zdalna 
manetka rideloc 

KompoNENty   sram XX, 20 biegów, dwurzędowa korba 39/26 z., hamulce 
tarczowe shimano Xtr, karbonowe części ritchey wcs

Koła   dt swiss Xr-rs29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, 
tubeless ready

Rama   scale karbonowa, włókna hmX-net, technologia imp 3, 
system tłumienia drgań sds, 899 g

ZaWIESZENIE   rock shox sid rl3, dna3 dedykowany tłumik z 3 trybami, 
oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka 
rideloc

KompoNENty   sram XX, 20 biegów,, dwurzędowa korba 39/26 z., hamulce 
tarczowe shimano Xtr, karbonowe części ritchey wcs

Koła   dt swiss Xr-rs, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, 
tubeless ready
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www.dtswiss.com

Complete 29
 Performance Performance

DT Swiss combines high end suspension products such as our XMM 100 29 fork and a full array of 29er wheels to offer a complete 

29er package. Star Ratchet® hub wheels along with Swiss designed suspension will give you all the tools for high end 29er 

 performance. DT Swiss engineered products are the best combination for all day mountain bike riding. We offer everything you will 

ever want for your 29er needs.
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sCale 910
10,1 kg

sCale 920
10,6 kg

sCale 610
9,8 kg

sCale 620
10,1 kg

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE   Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie ctd z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc

KompoNENty  shimano Xt, 20 biegów, dwurzędowa korba 38/24 z., hamulce tarczowe shimano Xt

Koła  syncros Xr2.0 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE  Fox 32 Float 29 eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX 

Koła  syncros Xr2.5 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE   Fox 32 Float Factory ctd Fit, tłumienie ctd z trzema trybami, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc  

KompoNENty  shimano Xt, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano Xt

Koła  syncros Xr2.0, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE  Fox 32 Float eVo ctd, tłumik ctd z trzema trybami, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX  

Koła  syncros Xr2.5, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar

www.dtswiss.com

Complete 29
 Performance Performance

DT Swiss combines high end suspension products such as our XMM 100 29 fork and a full array of 29er wheels to offer a complete 

29er package. Star Ratchet® hub wheels along with Swiss designed suspension will give you all the tools for high end 29er 

 performance. DT Swiss engineered products are the best combination for all day mountain bike riding. We offer everything you will 

ever want for your 29er needs.
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sCale 930
10,7 kg

sCale 940
11,6 kg

sCale 630
10,3 kg

sCale 640
10,9 kg

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE  Fox 32 Float 29 eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc  

KompoNENty   sram X9/X7, 20 biegów, korby sram s1000, dwurzędowa korba 38/24 z., 
hamulce tarczowe shimano br-m596

Koła  dt swiss Xr2.5 29, opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama  scale z aluminium 6061, superlekkie, specjalnie cieniowane rurki, 
uchwyt hamulca pm

ZaWIESZENIE   Fox 32 Float 29 eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, 100 
mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc

KompoNENty   shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano 
br-m596

Koła   piasty Formula cl/shimano Fh-m629, obręcze syncros Xc-49, 
opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE   Fox 32 Float eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, 100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc

KompoNENty   sram X9/X7, 20 biegów, korby sram s1000, dwurzędowa korba 39/26 z., 
hamulce tarczowe shimano br-m596

Koła  dt swiss Xr2.5, opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama   scale z aluminium 6061, superlekkie, specjalnie cieniowane rurki, 
uchwyt hamulca pm

ZaWIESZENIE   Fox 32 Float eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, 
100 mm skoku, blokada, zdalna manetka rideloc  

KompoNENty   shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe 
shimano br-m596

Koła   piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros Xc-44, 
opony schwalbe rocket ron kevlar
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sCale 950
11,7 kg

sCale 650
11,2 kg

Rama  scale z aluminium 6061, superlekkie cieniowane rurki, uchwyt hamulca pm

ZaWIESZENIE   Fox 32 Float 29 eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, 100 mm skoku, blokada, 
zdalna manetka rideloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m505 

Koła   piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros Xc-49 disc, 
opony schwalbe rocket ron kevlar

Rama  scale z aluminium 6061, superlekkie cieniowane rurki, uchwyt hamulca pm

ZaWIESZENIE  Fox 32 Float eVo ctd, tłumienie ctd z trzema trybami, 100 mm skoku, 
 blokada, zdalna manetka rideloc  

KompoNENty   shimano Xt/slX, 30 biegów, 
hamulce tarczowe shimano br-m505

Koła   piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros 
Xc-44 disc, opony schwalbe rocket ron kevlar



15 % reduced  

rolling resistance

26” | 650B | 29”

New sidewall finish 

Best for TL Ready

Stronger outer blocks

the next generation

THE RACE. The day has come to move into 

another dimension. Are you ready? 



sCale 960
12,5 kg

sCale 970
12,8 kg

sCale 660
11,9 kg

sCale 670
12,5 kg

Rama  scale z aluminium 6061, superlekkie, specjalnie cieniowane rurki, uchwyt hamulca pm

ZaWIESZENIE  rock shox Xc 32 29 tk, zdalna blokada, aluminiowa rura sterowa, 100 mm skoku

KompoNENty  shimano Xt/deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m446

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-rm66, obręcze syncros Xc-49 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama  scale z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki

ZaWIESZENIE  suntour Xcr 29 lo, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty   shimano deore/alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe shimano 
br-m395

Koła   piasty Formula cl/shimano Fh-rm35, obręcze syncros Xc-49, 
opony schwalbe rocket ron

Rama  scale z aluminium 6061, superlekkie, specjalnie cieniowane rurki, uchwyt hamulca pm

ZaWIESZENIE  rock shox Xc 32 tk, zdalna blokada, aluminiowa rura sterowa, 100 mm skoku

KompoNENty  shimano Xt/deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m446

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-rm66, obręcze syncros Xc-44 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama  scale z aluminium 6061, podwójnie cieniowane rurki

ZaWIESZENIE suntour Xcr lo, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty   shimano deore/alivio, 27 biegów, hamulce tarczowe shimano 
br-m395

Koła   piasty Formula cl/shimano Fh-rm35, obręcze syncros Xc-44, 
opony schwalbe rocket ron

15 % reduced  

rolling resistance

26” | 650B | 29”

New sidewall finish 

Best for TL Ready

Stronger outer blocks

the next generation

THE RACE. The day has come to move into 

another dimension. Are you ready? 
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Genius
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geniuS 900 Sl >

< geniuS 710

Genius to rower z pełną amortyzacją, zaprojektowany 

by radzić sobie z każdą ścieżką, w każdym momencie. 

To najbardziej uniwersalny rower typu trail, nadający się też do 

maratonów i wyścigów etapowych.
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Genius
technoLoGiA

1.  ulepszONy łąCzNik i pOwiększONe 
puNkTy ObrOTu

genius korzysta z doświadczenia zdobytego podczas modernizacji sparka i wyposażo-
ny jest w nowy odkuwany łącznik, zdolny lepiej znosić obciążenia i płynnie wkompono-
wany w projekt ramy. wszystkie łożyska punktów obrotu mają teraz powiększoną śred-
nicę i są szersze, skutkując ramą bardziej sztywną bocznie. również w górnych rurkach 
tylnego trójkąta zostało umieszczone połączenie, by poprawić osiągi.

3.  TwiNlOC – jedNa dźwiGNia, pełNa 
kONTrOla amOrTyzaTOra i Tłumika

opatentowany przez scotta system twinloc wyewoluował poza zwykłą blokadę. genius 
oferuje teraz unikalne ustawienia zawieszenia dla wszystkich trzech trybów, zarówno dla 
widelca, jak i tłumika tylnego jednocześnie. wybierz między trybami lockout, traction 
i Full za pomocą montowanej na kierownicy manetki, idealnymi do wspinania, typowej jaz-
dy i zjazdów. poprzedni genius oferował jedynie zmianę objętości powietrza w sprężynie.

4. rama imp
główny trójkąt ramy jest teraz formowany jako jeden element w procesie imp. posze-
rzana główka sterowa i wciskane łożyska suportu poprawiają wydajność. wspornik sio-
dła ma teraz średnicę 31,6 mm, a linki są poprowadzone wewnątrz. haki tylnego koła 
ids-sl pozwalają wybrać między trzema różnymi standardami osi piasty, jednocześnie 
obniżając masę. zintegrowany bezpośredni uchwyt hamulca tarczowego oszczędza na 
wadze i pozwala uniknąć kłopotów z montażem.

2. śCiskaNy Tłumik Nude2 z d.a.s.
dual air spring to system użyty przez scotta, by osiągnąć unikalne krzywe progresji sprężyny dla rowerów wypo-
sażonych w twinloc i ltd (lock-trail-descend). pojedyncza komora lub kombinacja dwóch pozwalają na uzyskanie 
dwóch unikalnych geometrii i skoków w rowerach z twinloc. kiedy używana jest pojedyncza komora, objętość powie-
trza jest mniejsza i skok krótszy, a ugięcie wstępne mniejsze, dzięki czemu kąt widelca większy i geometria bardziej 
zwinna. kiedy obie komory są w użyciu, objętość powietrza ulega zwiększeniu, pozwalając na większe ugięcie wstępne 
i bardziej położoną w tył geometrię z większym skokiem negatywnym i większym ugięciem zawieszenia o dopracowa-
nej dla pełnego skoku krzywej charakterystyki. nude2 jest też lżejszy od equalizera2 i łatwiej go ustawić.

wszysTkie CeChy, kTóryCh pOTrzebujesz,
by pOkOChać ulubiONą śCieżkę
jeszCze mOCNiej.
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haki ids-sl 
(iNTerChaNGeable drOpOuT sysTem-super liGhT)
wymienne i lekkie, system haków ids-sl działa z osiami sztywnymi 142x12, 135x12 i 
135x9 Qr. tnij zakręty agresywniej i z lepszą kontrolą, bo tył jest bardzo sztywny.

pOszerzaNa Główka sTerOwa
genius wyposażony jest w poszerzaną główkę sterową jednolicie połączoną z dolną rurą 
o powiększonych wymiarach. to zwiększa sztywność, bezpieczeństwo, odporność 
i kontrolę.

puNkTy ObrOTu O zwiększONej średNiCy
punkty obrotu o większej średnicy lepiej znoszą obciążenia, przez co zwiększają też 
sztywność boczną ramy. z tego powodu zmodernizowaliśmy wielkości osi piwotów, 
by dorównały obecnie używanym w innych naszych rowerach z pełnym zawieszeniem.

bezpOśredNie mOCOwaNie hamulCa pOsT mOuNT
oszczędziliśmy dodatkowo masę, eliminując zbędne akcesoria do montażu zacisku ha-
mulca tylnego, integrując uchwyt w dolnej rurce tylnego trójkąta. to miejsce montażu 
dodatkowo zmniejsza obciążenia, jakie hamulce przenoszą na elementy zawieszenia.

wewNęTrzNe prOwadzeNie liNek
oszczędza na wadze dzięki wyeliminowaniu zbędnych elementów cięgieł, poprawia 
wygląd. linki dzięki ukryciu i ochronie wewnątrz ramy mogą służyć dłużej.

jedNOliCie fOrmOwaNy śrOdek supOrTu 
O pOwiększONyCh rOzmiaraCh
środek suportu w standardzie pF bb 92 jest w całości formowany z kompozytu w na-
szym procesie imp. ponieważ jego kształt jest zoptymalizowany, by znosić obciążenia z 
głównego punktu obrotu wahacza, i jednolicie łączy się z rurą dolną, oferuje znacznie 
większą sztywność boczną tak, że każde naciśnięcie na pedał jest efektywnie zamie-
niane na moment obrotowy.

OsłONa ramy i uChwyTy isCG
płytka zapobiegająca spadaniu łańcucha chroni ramę przed skutkami zakleszczenia 
łańcucha między przednimi zębatkami, blokując możliwość spadania łańcucha z we-
wnętrznej zębatki. system jest kompatybilny z napędami o dwu- i trzyrzędowych me-
chanizmach korbowych.
opcjonalny adapter iscg pozwala użytkownikom na jazdę z prowadnicą dla napędów 
o dwóch lub jednej zębatce przedniej. można też zdemontować system zupełnie, by 
zostawić czystą, lekką ramę, kiedy nie jest potrzebny.

OdkuwaNy mONO „u” liNk z reGulaCją GeOmeTrii
nowo zaprojektowany łącznik mono link ma niski profil i jest w stanie znieść mocniejsze ob-
ciążenia z roweru trail. Łącznik jest wytrzymalszy niż ten stosowany w sparku dzięki włącze-
niu dodatkowego mostka do jego projektu, podczas gdy łożyska zostały przeniesione bardziej 
na zewnątrz, do górnych rurek zawieszenia, by poszerzyć i usztywnić to połączenie.
Łącznik także wyposażono w możliwość regulacji geometrii za sprawą czipu mocującego tłumik. 
wystarczy zwyczajnie odwrócić go w drugą stronę, by zmienić wysokość środka suportu i kąt 
główki sterowej odpowiednio o 6 mm i 0,4°. genius to jedyny rower trail oferujący taką możliwość.

GeOmeTria
poniższa grafika porównuje geometrie nowych geniusów 700 (zielony) i 900 (niebieski). pokazuje, że geometrie 
są niemal identyczne, mimo różnych rozmiarów kół. ponieważ środek suportu opada wraz ze wzrostem rozmiaru 
kół, oś mechanizmu korbowego przemieszcza się w dół poniżej osi piast, dając uczucie głęboko osadzonej geo-
metrii. z nowym geniusem użytkownicy mogą się więc cieszyć wrażeniem bycia lepiej połączonymi z rowerem 
i korzystać z zalet lepszego prowadzenia i stabilności. genius 700 i 900 to jedyne rowery w kategorii trail ofe-
rujące regulowaną geometrię. przez zmianę pozycji czipu mocującego tłumik wysokość środka suportu podnosi 
się o 6 mm, a kąt główki zwiększa o 0,4°, zachowując niezmienioną pozycję kierownicy.
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Genius 900

e w O l u C j a
ś C i e ż k i

„nowy genius 900 oferuje idealną geometrię dla sprzętu tra-
il 29". ze 130 mm skoku i wszystkimi funkcjami, jak twinloc, 
opuszczana sztyca podsiodłowa, wewnętrzne prowadzenie 
linek i czip regulujący geometrię, ta wspaniała innowa-
cja wyznaczy nowy punkt odniesienia w segmencie 
trail”. Francois Bailly Maitre



GeNius 900 sl
11,4 kg

GeNius 910
12,4 kg

Rama  genius 29 karbonowa, włókna hmX-net, technologia 
imp 5, haki ids sl z osią sztywną 12 mm, 2060 g 
bez tłumika

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie 
z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 
130 mm skoku, 
tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-90-130 mm, 
technologia ltd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty  sram XX/Xo, 20 biegów, dwurzędowa korba 
38/24 z., hamulce tarczowe avid X0 carbon, karbo-
nowe części syncros

Koła  syncros tr1.0 carbon 29, opony schwalbe nobby 
nic kevlar, tubeless ready

Rama  genius 29 karbonowa część główna, włókna 
hmF-net, technologia imp 5, aluminiowy, specjalnie 
cieniowany trójkąt tylny, haki ids sl z osią 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie 
z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 130 mm 
skoku, 

  tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-90-130 mm, 
technologia ltd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty  shimano Xt, 20 biegów, dwurzędowa korba 
38/24 z., hamulce tarczowe shimano Xt

Koła syncros tr2.0 29, opony schwalbe nobby nic eVo 
 kevlar, tubeless ready
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koŁo 26" koŁo 27.5" koŁo 29"
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poRownAnie RoZMiARow ko

1. przyspieszeNie
średnica i masa rotująca bezpośrednio 
wpływają na przyspieszenie koła. koło 29" oba 
te prametry ma największe i dlatego wymaga 
najwięcej energii i czasu na rozpędzenie. koło 
26" rozpędza się  najszybciej, a 27,5" sytuuje 
się  między nimi.

2. kąT NaTarCia
większy rozmiar koła zmniejsza kąt natar-
cia. większe koła sprawiają, że przeszkody 
wydają się być mniejsze.

3. rOzpęd
większe koła utrzymują rozpęd lepiej niż 
małe. to znaczy, że przetaczasz się przez 
techniczne sekcje bez zawisania na przeszko-
dach i zwalniania.

4. masa

5. lepsze 
przeTaCzaNie

6. lepsza 
TrakCja

ogólna masa koła 27,5" jest tylko 5% (+140 g) większa niż koła 26", w porów-
naniu do 11% (430 g) więcej w przypadku wariantu 29". obliczenia dotyczą 
zestawu kół przedniego i tylnego, opon i dętek tego samego typu. bazowa 
masa dla 26" to 2450 g.

większe koła przetaczają  się  przez różne obiekty z większą swobodą ze 
względu na swoją zwiększoną średnicę. koło pokonuje większy dystans bez 
bycia spowolnionym. dlatego toczysz się lepiej po nierównych nawierzchniach 
i zachowujesz prędkość w zakrętach.

większa powierzchnia kontaktu większego koła lepiej łączy użytkownika ze 
ścieżką i zapewnia zwiększoną trakcję w porównaniu z mniejszymi kołami. to 
oznacza większą kontrolę i lepsze hamowanie.

Przy trzech rozmiarach kół do wyboru lepiej znaleźć taki, który odpowiada Twoim potrzebom, niż z góry 

przywiązywać się do jakiejś średnicy. Kiedy już wybierzesz typ roweru, który byś chciał, sprawdź geome-

trię, by upewnić się, że pasuje do Ciebie, a skok jest adekwatny do Twojego stylu jazdy. Większe może być 

lepsze, ale jedynie do czasu, kiedy ugięcie osiąga pewną wartość. Zobacz wynik badań poniżej.

Zwiększona zdolność do przetaczania to najbardziej wyczuwalny atrybut kół 29". Duże koła są świetne, 

by toczyć się po korzeniach i skalistych odcinkach, sprawiając, że w takich warunkach jeździ się łatwiej. 

Poprawa trakcji też jest jednym z kluczowych czynników, związanym z większą w porównaniu z kołem 26" 

średnicą, powiększającą powierzchnię kontaktu z podłożem.

W dyskusji nad zaletami i wadami dużych kół niżsi zawodnicy zajmują często ambiwalentną pozycję. Chcieliby 

skorzystać z zalet kół 29", ale mocniej odczuwają negatywne aspekty, kiedy chodzi o dopasowanie roweru. Do-

datkowo zwiększona masa rotująca sprawia kłopot wielu dysponującym mniejszą mocą zawodnikom, przez co 

wzrost wydajności zostaje zanegowany, kiedy użytkownik nie jest w stanie rozkręcić kół wystarczająco szybko.

+6°
+3°

nawierzchnia

gramów gramów gramów

porównując
z 26"

porównując
z 26"

czas
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GeNius 930
13,1 kg

GeNius 920
12,6 kg

GeNius 940
13,3 kg

Rama  genius 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka, haki ids sl z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 32 Float 29 Factory ctd evo, tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 130 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-90-130 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc  

KompoNENty  shimano Xt/slX, 30 biegów, korby Xt, hamulce tarczowe shimano slX 

Koła  piasty Formula cl/shimano Fh-m678, obręcze syncros Xc-49, opony schwalbe nobby nic eVo kevlar

Rama  genius 29 karbonowa część główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, specjalnie cieniowany trójkąt tylny, haki ids sl

ZaWIESZENIE widelec: Fox 32 Float 29 ctd evo, tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 130 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-90-130 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX

Koła syncros tr2.5 29, opony schwalbe nobby nic eVo kevlar

Rama  genius 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka, haki ids sl 

ZaWIESZENIE widelec: Fox 32 Float 29 evo ctd, tłumienie z trzema trybami pracy, 130 mm skoku, 
 tłumik tylny: dt swiss m3, lockout-platform-130 mm, technologia lrd, zdalna blokada twinloc 

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m596

Koła piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros Xc-49 disc, opony schwalbe nobby nic kevlar
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Genius 700

e w O l u C j a
ś C i e ż k i

„najbardziej imponującą cechą geniusa 700 jest 
szerokość jego spektrum zastosowań. Możesz na 
nim jeździć po każdej trasie w każdych war-
unkach. nowe funkcje oraz możliwość wyboru 
rozmiaru kół  i skoku znów czynią geniusa 
wyjątkowym”. Thomas Frischknecht



GeNius 700 sl
11,6 kg

GeNius 710
12,7 kg

[650b]

[650b]

Rama  genius 27.5" karbonowa, włókna hmX-net, 
technologia imp 5, haki ids sl z osią sztywną 
12 mm, 2060 g bez tłumika

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 34 talas 27.5" Factory ctd Fit, 
tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 
15 mm, 120-150 mm skoku, 

  tłumik tylny: scott dt nude2, lock-
out-100-150 mm, technologia ltd, zdalna 
blokada twinloc  

KompoNENty	  sram XX/Xo, 20 biegów, dwurzędowa korba 
38/24 z., hamulce tarczowe avid Xo carbon,  
karbonowe części syncros

Koła  syncros tr1.0 carbon 27.5", opony schwalbe 
nobby nic kevlar, snake skin, tubeless ready

Rama  genius 27.5" karbonowa część główna, włókna 
hmF-net, technologia imp 5, specjalnie 
cieniowany aluminiowy tylny trójkąt, haki ids sl 
z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 34 talas 27.5" Factory ctd Fit, 
tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 
15 mm, 120-150 mm skoku, 
tłumik tylny: scott dt nude2, 
lockout-100-150 mm, technologia ltd, zdalna 
blokada twinloc

KompoNENty  shimano Xt, 30 biegów, hamulce tarczowe 
shimano Xt

Koła  syncros tr2.0 27.5", opony schwalbe nobby nic
  eVo kevlar, snake skin, tubeless ready
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GeNius 720
12,9 kg

GeNius 730
13,4 kg

GeNius 740
13,5 kg

[650b]

[650b]

[650b]

Rama  genius 27.5" karbonowa część główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, aluminiowy specjalnie cieniowany trójkąt tylny, haki ids sl

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 34 talas 27.5" Factory ctd evo, tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 120-150 mm skoku, 
tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-100-150 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX

Koła syncros tr2.5 27.5", opony schwalbe nobby nic eVo kevlar, snake skin

Rama  genius 27.5" z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka, 
haki ids sl z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE widelec: Fox 34 talas 27.5" ctd evo, tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 120-150 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-100-150 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, korba Xt, hamulce tarczowe shimano slX

Koła piasty Formula cl/shimano Fh-m678, obręcze syncros Xc-55 27.5", opony schwalbe nobby nic eVo kevlar, snake skin

Rama genius 27.5" z aluminium 6061, podwójnie cieniowane, hydroformowane rury, poszerzana główka, haki ids sl

ZaWIESZENIE widelec: Fox 34 Float 27.5" evo ctd, tłumienie z trzema trybami pracy, 150 mm skoku, 
 tłumik tylny: dt swiss m3, lockout-platforma-150 mm, technologia lrd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m596

Koła piasty Formula cl/shimano Fh-m595, obręcze syncros Xc-55 disc 27.5", opony schwalbe nobby nic kevlar
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Genius Lt

r e d e f i N i C j a
a l l  m O u N Ta i N

„genius lt całkowicie redefiniuje kategorię All 
Mountain. z twinloc i długim skokiem ten 
rower jest stworzony, by radzić sobie 
na wymagających zjazdach, jak i na 
ciężkich podjazdach”. Holger Meyer



GeNius lT10
13,8 kg

Genius LT potrafi poradzić sobie z każdym 

terenem, w każdym momencie. To najlepsze 

rowery na bezdroża i do jazdy w wysokich 

górach, ponieważ można na nich wydajnie 

pedałować, a oferują większy skok, by poradzić 

sobie z technicznymi zjazdami.

Rama  genius lt karbonowa, włókna hmX-
net, technologia imp 5, aluminiowy, 
specjalnie cieniowany tylny trójkąt, haki 
ids sl z osią sztywną 12 mm, 
2380 g bez tłumika

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 36 talas 180 Fit, 
lockout-140-180 mm skoku,  tłumik 
tylny: scott equalizer 3, 
lockout-110-185mm, technologia ltd, 
zdalna blokada twinloc

KompoNENty  sram Xo, 20 biegów, dwurzędowa 
korba 38/24 z. z karbonowym 
bashguardem, hamulce tarczowe 
shimano Xt, opuszczana sztyca rock 
shox reverb stealth

Koła  syncros am1.0, opony schwalbe hans 
dampf eVo kevlar, snake skin, 
tubeless ready
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With its best-in-class hydraulically 
actuated remote lever, the RockShox 
Reverb Stealth provides 125mm of 
infinite seat-height adjustment and 
control of the saddle’s return speed  
to give you the right saddle height,  
right now. 

Available on the Scott LT 10 & LT 20, 
the Reverb Stealth routes the height-
adjust seat post’s hydraulic remote hose 
internally through the frame to create a 
non-moving, clean hose-routing solution 
for the ultimate all-mountain bike.

RockShox.com



GeNius lT20
14,2 kg

GeNius lT30
14,8 kg

Rama   genius lt karbonowa, włókna hmF-net, 
technologia imp 5 tech., aluminiowy specjalnie 
cieniowany tylny trójkąt, haki ids sl z osią 
sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox lyrik rlr, 
lockout-140-180 mm skoku, 
tłumik tylny: scott equalizer 3, 
lockout-110-185 mm, technologia ltd, 
zdalna blokada twinloc

KompoNENty  sram X9/X7, 20 biegów, dwurzędowa korba 
38/24 z. z bashguardem, hamulce tarczowe 
shimano slX, opuszczana sztyca rock shox 
reverb stealth

Koła  syncros am2.0, opony schwalbe hans dampf 
eVo kevlar, snake skin, tubeless ready

Rama  genius lt z aluminium 6061, specjalnie cienio-
wane hydroformowane rury, haki ids sl

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox lyrik rlr, 
lockout-140-180 mm skoku, 
tłumik tylny: scott equalizer 3, 
lockout 110-185 mm, technologia ltd, 
zdalna blokada twinloc

KompoNENty  sram X9/X5, 20 biegów, dwurzędowa korba 
38/24 z. z bashguardem, hamulce tarczowe 
shimano br-m596, opuszczana sztyca ks eXa

Koła  piasty Formula dh 20mm/shimano Fh-m525, 
obręcze syncros am-44, opony schwalbe hans 
dampf kevlar
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With its best-in-class hydraulically 
actuated remote lever, the RockShox 
Reverb Stealth provides 125mm of 
infinite seat-height adjustment and 
control of the saddle’s return speed  
to give you the right saddle height,  
right now. 

Available on the Scott LT 10 & LT 20, 
the Reverb Stealth routes the height-
adjust seat post’s hydraulic remote hose 
internally through the frame to create a 
non-moving, clean hose-routing solution 
for the ultimate all-mountain bike.

RockShox.com



GAMbLeR

p O  p r O s T u
s z y b k i

„Kocham mojego gamblera. naprawdę lubię to, jak tył może zostać skrócony, żebym 
szybko pokonywał zakręty i koleiny, podczas gdy zawieszenie z pływającym 
łącznikiem utrzymuje stabilnie rower. Ma idealne kąty do ścigania – płaskie 
– i jest niski. Ale jeśli chcesz wyskoczyć do bike parku, łatwo można go 
przestawić i podnieść wszystko wyżej. lubię też to, jak czysto wygląda 
tył z systemem haków iDS-X”. Brendan Fairclough



Gambler 10
17,8 kg

Rama   gambler z aluminium 6061, specjalnie 
cieniowane, hydroformowane rury, 
suport pressfit bb, haki ids X z osią 
sztywną 12 mm, regulacja wysokości 
suportu i długości tylnego trójkąta

ZaWIESZENIE   widelec: Fox 40 rc2 Fit Factory, 
203 mm skoku, 
tłumik tylny: Fox dhX rc2, ze sprężyną 
stalową, 210 mm skoku

KompoNENty  shimano saint/zee, 10 biegów, 
prowadnica łańcucha e-13 lg-1, hamulce 
tarczowe shimano zee, części Funn, 
siodło syncros dh2.0

Koła  piasty Formula dh 20 mm/dt swiss 
Fr-350 12 mm, obręcze dt swiss Fr 
600, opony schwalbe muddy mary dh

Gambler to rower do downhillu i freeride'u o dużych 

możliwościach. Może się pochwalić regulacją długości 

tylnego trójkąta, progresywnym wielozawiasowym zawie-

szeniem i nisko opadającym przednim trójkątem o dużym prze-

kroku. Używają go nasz Team SCOTT11, startujący w Pucharze 

Świata DH, a także nasi freeriderzy. Dostępne są trzy modele 

Gambler, by trafić w Twoje potrzeby.
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Przedstawiamy całkiem nowego Gamblera. Chociaż nazwa jest taka sama, konstrukcja całkiem nowa. Rama 

jest lżejsza, prowadzi się lepiej i daje użytkownikowi więcej kontroli w trudnych i szybkich momentach. Zawie-

szenie z pływającym łącznikiem zawieszenia ma idealne proporcje między trakcją i oparciem, dając zawodni-

kom dokładnie to, czego potrzebują, by być szybszymi, hamować później i wybierać bardziej agresywne linie. 

Nowy Gambler jest po prostu szybki!

Wyśrodkowana
masa

Niski
środek
ciężkości

210 mm skoku zawieszenia przy tłumiku 
o długości 267 mm i ugięciu 89 mm. ta mała 
dźwignia systemu dostarcza lepszej jakości 
tłumienia przy końcu długich przejazdów 
oraz więcej możliwości tuningu.

ten układ utrzymuje całą masę wyśrodkowaną 
i nisko między kostkami użytkownika. to czy-
ni zmiany kierunku szybszymi i bardziej efek-
tywnymi, ponieważ masa roweru obraca się 
wokół jego środka. w dodatku taki niski i wy-
centrowany środek ciężkości czyni skręcanie 
stabilniejszym. masa naśladuje przesunięcia 
wagi zawodnika w zakręcie w płaszczyźnie 
pionowej. naszym zdaniem pomaga to czuć 
się połączonym z rowerem.

210 mm skOku

Niski śrOdek CiężkOśCi

pływający łącznik pozwolił  inżynierom scotta 
połączyć komfort i oparcie, dostarczając dokład-
nie tego, czego potrzebują zawodnicy, by być 
szybkimi. w gamblerze, by osiągnąć wyznaczone 
cele, mamy do czynienia z dwuczęściowo progre-
sywną krzywą, ale nie przesadzoną, by nie ograni-
czać możliwości tuningu. 
pływający łącznik daje uczucie progresywnego 
zawieszenia z niemal bezpośrednią kompresją 
tłumika, minimalizując rotację tulei mocujących 
tłumik. co wydłuża ich żywotność i poprawia czu-
łość na małych nierównościach.

reGulaCja GeOmeTrii
projektując w gamblerze regulowaną geometrię 
do pucharu świata dh, wiedzieliśmy, że chcemy 
seryjnie zaoferować  to, czego potrzebują zawo-
dowcy. jednak chcieliśmy mieć pewność, że nor-
malni użytkownicy nie będą przez to ograniczeni. 
dlatego ten rower ma dwa wyraźnie odmienne 
ustawienia.

gambler ma dwie opcje wysokości środka supor-
tu, regulowane dolnym mocowaniem tłumika. dol-
ny otwór daje wysokość względem osi kół równą 
0 mm a górny +10 mm.

gambler ma też dwie opcje kąta główki sterowej 
regulowane przez to samo mocowanie. dolny 
otwór daje kąt główki równy 62°, podczas gdy 
górny 63°. główka jest też bardzo niska, dając  
dodatkową swobodę regulacji przez obniżenie lub 
podniesienie koron widelca. trzy centymetry do-
datkowej wysokości widelca równają się jednemu 
stopniowi regulacji kąta główki.

szTywNe 
i lekkie haki 
haki ids-X pozwalają użytkownikowi wybie-
rać ciaśniejsze linie. dzieje się  tak głównie 
ze względu na to, żę kontrolowanie uślizgu 
tylnego koła staje się  łatwiejsze wraz ze 
wzrostem przewidywalności zachowania. do-
datkowo osie są łatwiejsze w użyciu i sztyw-
niejsze od tradycyjnych skręcanych.

kombinacja stożkowego połączenia i mimo-
środowej osi dodaje sztywności skrętnej i ła-
twości obsługi w  porównaniu z  tradycyjnie 
skręcaną osią.
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Gambler 20
18,3 kg

Gambler 30
18,5 kg

Rama   gambler z aluminium 6061, specjalnie 
cieniowane, hydroformowane rury, suport 
pressfit bb, haki ids X z osią sztywną 12 
mm, regulacja wysokości suportu i długości 
tylnego trójkąta

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 40 o/V performance, 
203 mm skoku, 
tłumik tylny: Fox Van rc, sprężyna stalowa 
i specjalnie tuningowane do ścigania 
tłumienie, 210 mm skoku

KompoNENty  shimano zee, 10 biegów, prowadnica 
łańcucha e-13, hamulce tarczowe avid 
elixir 5, części syncros dh

Koła  piasty Formula dh 20 mm/Formula dh 12 
mm, obręcze syncros Fr 32, opony schwal-
be muddy mary dh

Rama   gambler z aluminium 6061, specjalnie cienio-
wane, hydroformowane rury, suport pressfit 
bb, haki ids X z osią sztywną 12 mm, regulacja 
wysokości suportu i długości tylnego trójkąta

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox boxxer rc, 203 mm skoku, 
tłumik tylny: Fox Van r, sprężyna stalowa 
i specjalnie tuningowane do ścigania tłumienie, 
210 mm skoku

KompoNENty  sram X5/X4, 8 biegów, prowadnica łańcucha 
e-13, hamulce tarczowe avid elixir 1, części 
syncros dh

Koła  piasty Formula dh 20 mm/Formula dh 12 mm, 
obręcze syncros Fr 32, opony schwalbe muddy 
mary dh
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voLtAGe fR

pa r k
&  p l ay

Wielkie hopy, ciasne bandy, triki przy każdym skoku. 

Voltage FR to maszyna w przystępnej cenie, która cieszy 

przy każdej okazji, czy to w bike parku, czy podczas 

zawodów slopestyle. Ten rower zniesie wszystko.



vOlTaGe fr 20
18,1 kg

vOlTaGe fr 30
16,5 kg

vOlTaGe fr 10
17,1 kg

Rama Voltage Fr z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki ids z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE widelec: rock shox domain rc, sprężyna stalowa, dwupółkowy, 200 mm skoku, 
 tłumik tylny: Fox Van r ze sprężyną stalową , specjalnie tuningowany, 160-180 mm skoku

KompoNENty  sram X7/X5, 9 biegów, korba truvativ hussefelt 1.0, hamulce tarczowe avid elixir 5, 
prowadnica łańcucha e-13, komponenty syncros

Koła  piasty Formula dh 20 mm/Formula dh 12 mm, obręcze syncros Fr 32, opony schwalbe big betty dh

Rama Voltage Fr z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki ids z osią skręcaną nakrętkami

ZaWIESZENIE widelec: rock shox domain r, sprężyna stalowa, pojedyncza korona, 180 mm skoku, 
 tłumik tylny: X-Fusion Vector r 160-180 mm skoku

KompoNENty  sram X5/X4, 8 biegów, korba truvativ ruktion 1.0, hamulce tarczowe avid elixir 1, 
prowadnica łańcucha e-13, komponenty syncros

Koła piasty Formula dh 20 mm/Formula dh skręcane nakrętkami, obręcze syncros Fr 32, opony schwalbe big betty dh

Rama Voltage Fr z aluminium 6061, hydroformowane rury,  
 haki ids z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE  widelec: Fox 36 Van Fit rc2, sprężyna stalowa, 
180 mm skoku, 
tłumik tylny: Fox dhX rc2 sprężyna stalowa, 
160-180 mm skoku

KompoNENty  sram X9, 10 biegów, korba truvativ descendent  dh 1.1, 
hamulce tarczowe avid code r, prowadnica łańcucha e-13 
lg1, komponenty syncros 

Koła piasty Formula dh 20 mm/Formula dh 12 mm, 
 obręcze syncros Fr 32, opony schwalbe big betty dh
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voLtAGe

d i r T
&  s T r e e T

Voltage dominuje wszędzie, czy to w dircie, czy streetcie. Jego 

masywne, hydroformowane rury i „zwinna” geometria zachęcają 

do manuali, skoków i dropów. Duża liczba konfiguracji i zestawień 

wyposażenia do wyboru pozwoli każdemu znaleźć coś odpowiednie-

go do potrzeb i możliwości portfela.



vOlTaGe yz TmO
12,0 kg

vOlTaGe jr TmO
13,1 kg

Rama   Voltage typ a z aluminium 6061, hydroformowane rury, ultrakrótki tylny trójkąt 
z dopracowaną geometrią, haki ids do napędu jednobiegowego

ZaWIESZENIE  widelec: rock shox argyle r, sprężyna stalowa, z regulowaną wspomagającą 
komorą powietrzną, 100 mm skoku

KompoNENty  dwuczęściowa korba bmX z cr-mo z zewnętrznymi łożyskami, 
hamulce tarczowe avid elixir 1, komponenty syncros

Koła  piasty Formula dh 20 mm/Formula dc do napędu jednobiegowego skręcane 
nakrętkami, syncros Fr 30, opony schwalbe table top

Rama   Voltage z aluminium 6061, rama typu d 24”, hydroformowane rury, krótki tylny 
trójkąt

ZaWIESZENIE  rst dirt 60 mm skoku, twarda sprężyna

KompoNENty trzyczęściowa korba bmX z cr-mo i pustą osią, scott pilot Fr 3” wzniosu,  
 mechaniczne hamulce tarczowe tektro novela
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vOlTaGe yz 0.1
12,8 kg

vOlTaGe yz 0.2
12,9 kg

Rama Voltage rama typu b z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki do napędu jednobiegowego

ZaWIESZENIE suntour duro dj, sprężyna stalowa, regulacja twardości, 100 mm skoku

KompoNENty  trzyczęściowa korba bmX ze stali cr-mo z zewnętrznymi łożyskami i pustą osią suportu, 
hydrauliczne hamulce tarczowe tektro hdc, komponenty syncros

Koła  piasty Formula dh/Formula dc do napędu jednobiegowego skręcane nakrętkami, obręcze syncros Fr 30, 
oponyschwalbe table top

Rama Voltage rama typu b z aluminium 6061, hydroformowane rury, haki do napędu jednobiegowego

ZaWIESZENIE rst dirt, sprężyna stalowa, regulacja twardości, 100 mm skoku

KompoNENty  trzyczęściowa korba bmX ze stali cr-mo z zewnętrznymi łożyskami i pustą osią suportu, mechaniczne hamulce tarczowe 
tektro novela, komponenty syncros

Koła  piasty Formula dh/Formula dc do napędu jednobiegowego skręcane nakrętkami, obręcze alex dp 20, 
opony schwalbe table top



vOlTaGe yz 20
14,0 kg

vOlTaGe yz 10
14,0 kg

vOlTaGe yz 30
14,7 kg

vOlTaGe yz 30
14,7 kg

Rama Voltage rama typu c z aluminium 6061, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE suntour Xcm, regulacja twardości, 100 mm skoku

KompoNENty shimano acera/altus, 24 biegi, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze araya tX-633, opony schwalbe table top

Rama Voltage rama typu c z aluminium 6061, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE suntour Xcm, regulacja twardości, 100 mm skoku

KompoNENty shimano alivio/acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze araya tX-633, opony schwalbe table top

Rama Voltage rama typu c z aluminium 6061, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE  suntour Xct, regulacja naprężenia, 100 mm skoku

KompoNENty shimano acera/altus, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe tektro novela 

Koła piasty Formula dc-19/Formula dc-31, obręcze araya tX-633 d-wall, opony kenda dirt

Rama Voltage rama typu c z aluminium 6061, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE suntour Xct, regulacja twardości, 100 mm skoku

KompoNENty shimano acera/altus, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe tektro novela 

Koła piasty Formula dc-19/Formula dc-31, obręcze araya tX-633 d-wall, opony kenda dirt
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Aspect

w s z e C h s T r O N N y

Rowery górskie z serii Aspect zostały zaprojekto-

wane, by oferować lekkość, wydajność i rozsąd-

ną cenę. To dobre rowery dla początkujących lub 

ograniczonych budżetem górali.



aspeCT 920
13,4 kg

aspeCT 910
13,2 kg

aspeCT 620
13,2 kg

aspeCT 610
12,6 kg

Rama  aspect 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty shimano deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m395 

Koła piasty Formula cl-51/shimano rm35-cl, obręcze syncros Xc-49 disc, opony schwalbe rapid rob

Rama aspect 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE rock shox Xc 32 tk 29 solo air, zdalna blokada pop loc, regulacja odbicia, 100 mm skoku

KompoNENty shimano Xt/deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m445

Koła piasty Formula cl-51/shimano Fh-rm66-cl, obręcze syncros Xc49 disc, opony schwalbe rapid rob

Rama aspect 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty shimano deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl-51/shimano rm35-cl, obręcze syncros Xc44 disc, opony schwalbe black jack

Rama aspect 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE rock shox Xc 32 tk solo air, zdalna blokada pop loc, regulacja odbicia, 100 mm skoku

KompoNENty shimano Xt/deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m445 

Koła piasty Formula cl-51/shimano Fh-rm66-cl, obręcze syncros Xc44 disc, opony schwalbe rocket ron
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aspeCT 930
13.8 kg

aspeCT 950
14.6 kg

aspeCT 940
14.5 kg

Rama  aspect 29 z aluminium 6061, 
podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm
 skoku

KompoNENty  shimano deore/acera, 27 biegów, 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
shimano br-m395

Koła piasty Formula cl-51/shimano 
 rm35-cl, obręcze alex Xc 49,
  opony schwalbe rapid rob

Rama   aspect 29 z aluminium 6061, 
podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour Xct-m, blokada, 
 100 mm skoku

KompoNENty  shimano acera, 24 biegi, 
mechaniczne hamulce tarczowe 
shimano br-m375l

Koła  piasty Formula cl-51/shimano 
Fh-rm35-cl, obręcze alex ace 
24 disc, opony impac ridgepac

Rama   aspect 29 z aluminium 6061, 
podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE  suntour Xcm-h, blokada, 
100 mm skoku

KompoNENty  shimano acera, 27 biegów, 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
shimano br-m395 

Koła  piasty Formula cl-51/shimano 
Fh-rm35-cl, obręcze alex Xc-
49 disc, opony impac ridgepac

scott | Górskie



aspeCT 630
13,6 kg

aspeCT 640
14,3 kg

aspeCT 630
13,6 kg

aspeCT 650
14,3 kg

aspeCT 640
14,3 kg

aspeCT 660
13,7 kg

Rama  aspect z aluminium 6061

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm 
 skoku

KompoNENty  shimano deore/acera, 27 biegów, 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
shimano br-m395 

Koła  piasty Formula cl-51/shimano 
rm35-cl, obręcze alex Xc 44, 
opony schwalbe black jack

Rama aspect z aluminium 6061

ZaWIESZENIE  suntour Xcm-h, lockout, 
100 mm  skoku

KompoNENty  shimano acera, 27 biegów, 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
shimano br-m395

Koła  piasty Formula cl-51/shimano  
Fh-rm35-cl, obręcze alex Xc 
44, opony impac ridgepac

Rama  aspect z aluminium 6061

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm 
 skoku

KompoNENty  shimano deore/acera, 27 biegów, 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
shimano br-m395 

Koła  piasty Formula cl-51/shimano 
rm35-cl, obręcze alex Xc 44, 
opony schwalbe black jack

Rama aspect z aluminium 6061

ZaWIESZENIE  suntour Xcm-h, blokada, 
100 mm skoku

KompoNENty  shimano acera, 24 biegi, 
mechaniczne hamulce tarczowe 
shimano br-m375 l

Koła  piasty Formula cl-51/shimano 
Fh-rm35-cl, obręcze alex ace 
24, opony impac ridgepac

Rama aspect z aluminium 6061

ZaWIESZENIE  suntour Xcm-h, lockout, 
100 mm  skoku

KompoNENty  shimano acera, 27 biegów, 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
shimano br-m395

Koła  piasty Formula cl-51/shimano  
Fh-rm35-cl, obręcze alex Xc 
44, opony impac ridgepac

Rama aspect z aluminium 6061

ZaWIESZENIE  suntour Xct-m, blokada, 100 mm 
skoku

KompoNENty  shimano acera, 24 biegi, hamulce 
V-brake scott comp

Koła  piasty Formula Fm21/Fm31, obręcze 
alex ace 24, opony impac ridgepac
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contessA
Mtb RAce

d l a
a k T y w N yC h

kO b i e T

Do turystyki czy ścigania, wśród rowerów SCOTT zop-

tymalizowanych pod kątem kobiet znajdzie się coś, by 

zaspokoić różne preferencje. Ponieważ komfort, jakość 

i wydajność dla kobiet liczą się równie mocno.



CONTessa sCale rC
10,3 kg

CONTessa spark rC
11,4 kg

Rama  scale karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds

ZaWIESZENIE Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie ctd z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku,        
 blokada, manetka blokady rideloc

KompoNENty shimano Xt, 20 biegów, dwurzędowa korba 38/24 z., hamulce tarczowe shimano Xt

Koła syncros Xr2.0 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready

Rama   spark karbonowa część główna, włókna hmF-net, technologia imp 5, aluminiowy specjalnie cieniowany trójkąt tylny, 
haki ids sl z osią sztywną 12 mm

ZaWIESZENIE widelec: Fox 32 Float 29 Factory ctd Fit, tłumienie z trzema trybami pracy, oś sztywna 15 mm, 100 mm skoku, 
 tłumik tylny: scott dt nude2, lockout-70-100 mm, technologia ltd, manetka blokady twinloc 

KompoNENty shimano Xt, 20 biegów, dwurzędowa korba 38/24 z., hamulce tarczowe shimano Xt

Koła syncros Xr2.0 29, opony schwalbe rocket ron eVo kevlar, tubeless ready
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contessA
RoAD RAce

d l a
a k T y w N yC h

kO b i e T



CONTessa Cr1 Team
7,96 kg
20	BIEGÓW	CompaCt

CONTessa fOil
7,32 kg
20	BIEGÓW	CompaCt

Rama  cr1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds,  
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano 105 black, karbonowa sztyca syncros

Koła shimano wh-rs10-a, opony continental ultra race zwijane

Rama   Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmF-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa 

KompoNENty shimano ultegra di2 

Koła syncros rr2.0 alloy clincher, opony continental ultra race zwijane
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CONTessa speedsTer 25
9,22 kg
30	BIEGÓW	CompaCt

CONTessa speedsTer 15
9,08 kg
20	BIEGÓW	CompaCt

CONTessa Cr1 COmp
8,22 kg
20	BIEGÓW	CompaCt

Rama   nowa speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, 
widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano tiagra 10 biegów

Koła  piasty Formula comp, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe lugano

Rama   nowa speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, 
widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano 105, karbonowo-aluminiowa sztyca syncros

Koła piasty Formula team, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe lugano

Rama   cr1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds, 
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano 105/tiagra, karbonowa sztyca syncros

Koła piasty Formula pro, obręcze syncros race 28 aero, opony continental ultra sport
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CONTessa speedsTer 35
9,28 kg
27	BIEGÓW	CompaCt

CONTessa speedsTer 45
9,50 kg
24	BIEGI	CompaCt

Rama   nowa speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, 
widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano tiagra/sora 

Koła piasty Formula comp, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe racepac

Rama   nowa speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, 
widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano sora/2300

Koła piasty Formula comp, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe racepac



contessA
spoRt

d l a
a k T y w N yC h

kO b i e T

„Dla kobiet, które jeżdżą, nowy genius 700 jest tak dobry, 
jak to tylko możliwe. Dzięki kołom 27,5" i wyważonej 
geometrii ten rower z pełnym zawieszeniem przejeż-
dża po przeszkodach łatwiej niż jakikolwiek inny. 
tak poprawiona trakcja oferuje więcej przyczep-
ności na szlaku”. Karen Eller



CONTessa spark 900
12,8 kg

CONTessa GeNius 700
11,7 kg

Rama contessa spark 29 z aluminium 6061, specjalnie cieniowane, hydroformowane rury, geometria solution

ZaWIESZENIE widelec: Fox 32 Float 29 evolution, 100 mm, tłumik tylny: dt swiss m3, powietrzny, 3 tryby

KompoNENty shimano slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m505 

Koła piasty Formula cl-51/shimano Fh-m595-cl, obręcze syncros Xc44 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama contessa genius 27.5" z aluminium 6061, specjalnie cieniowane, hydroformowane rury

ZaWIESZENIE widelec: Fox 34 talas 27.5" evolution, 
 tłumik tylny: scott dt nude 2 lt, lockout-100-150 mm, technologia ltd, zdalna blokada twinloc

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m676

Koła piasty Formula cl-81/shimano Fh-m678, obręcze 27.5" syncros Xc-55, opony schwalbe nobby nic eVo 27.5 (650b)x2,35"
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CONTessa sCale 910
12,8 kg

CONTessa sCale 900
12,5 kg

CONTessa sCale 930
14,0 kg

CONTessa sCale 920
13,2 kg

Rama contessa scale 29”, aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE rock shox Xc32 tk 29 solo air, zdalna blokada pop loc, regulacja odbicia, 100 mm skoku

KompoNENty shimano Xt/deore, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m445 

Koła  piasty Formula cl-51/shimano Fh-rm66-cl, obręcze syncros Xc49 disc, opony schwalbe rapid rob

Rama contessa scale 29”, aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE rock shox reba rl 29, zdalna blokada push loc, regulacja odbicia, 100 mm skoku

KompoNENty shimano Xt/slX, 30 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m505

Koła piasty Formula cl-51/shimano Fh-m595-cl, obręcze syncros Xc49 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama  contessa scale 29”, aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty shimano deore/acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395 

Koła piasty Formula cl-51 /shimano rm35-cl, obręcze alex Xc 49, opony impac ridgepac

Rama contessa scale 29”, aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty shimano deore, 30 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395 

Koła  piasty Formula cl-51/shimano rm35-cl, obręcze syncros Xc49 disc, opony schwalbe rapid rob
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CONTessa 610
13,1 kg

CONTessa 620
13,6 kg

contessA
Active

d l a
a k T y w N yC h

kO b i e T Rama contessa z aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku, miękka sprężyna

KompoNENty shimano deore, 30 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395 

Koła piasty Formula cl-51/shimano rm35-cl, obręcze syncros Xc44 disc, opony schwalbe black jack

Rama contessa z aluminium 6061, geometria solution 

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku, miękka sprężyna

KompoNENty shimano alivio/acera, 27 biegów,  hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl-51/shimano rm35-cl, obręcze alex Xc 44, opony schwalbe black jack



CONTessa 640
14,2 kg

CONTessa 630
14,0 kg

CONTessa 660
13,3 kg

CONTessa 650
13,8 kg

Ramy contessa z aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour Xcm-m, blokada, 100 mm skoku, miękka sprężyna

KompoNENty shimano acera, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe shimano br-m375l

Koła piasty Formula cl-51/shimano Fh-rm35-cl,  obręcze alex ace 24, opony impac ridgepac

Rama contessa z aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour Xcm-h, blokada, 100 mm skoku, miękka sprężyna

KompoNENty	 shimano acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395 

Koła  piasty Formula cl-51/shimano Fh-rm35-cl, obręcze alex Xc44, opony impac ridgepac

Rama contessa tiki, aluminium 6061

ZaWIESZENIE suntour Xct, 100 mm skoku, miękka sprężyna

KompoNENty shimano acera, 24 biegi, hamulce V-brake scott comp

Koła  piasty Formula Fm21/Fm31,  obręcze alex ace 24, opony impac ridgepac

Rama contessa z aluminium 6061, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour Xct, 100 mm skoku, miękka sprężyna

KompoNENty shimano acera, 24 biegi, hamulce V-brake scott comp

Koła  piasty Formula Fm21/Fm31, obręcze alex ace 24, opony impac ridgepac
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JunioR

d l a  w s z y s T k i C h 
w s C h O d z ą C yC h 

G w i a z d



Rowery dziecię-

ce są przygotowane dla 

przyszłych rowerzystów i kupo-

wane przez świadomych rodziców, 

chcących zachęcić do aktywnego stylu 

życia. Wybierz z  rowerków Dirt Jump, 

BMX, szosowych lub XC i zabierz ma-

łego zawodnika ze sobą.



vOlT-x 20
12,2 kg

vOlT-x 10
11,3 kg

vOlT-x 30
12,5 kg

Rama  konstrukcja ze stali cr-mo/hi-ten, środek suportu usa bb

KompoNENty korba trzyczęściowa bmX ze stali cr-mo, części scott bmX, 
 pedały wellgo bmX

Rama  konstrukcja ze stali cr-mo/hi-ten, 
środek suportu mid bb, zintegro-
wane stery 1 1/8”, geometria dirt/
Freestyle

KompoNENty	  korba trzyczęściowa bmX ze 
stali cr-mo, siodło scott pivotal, 
części scott bmX, pedały wellgo 
bmX

Rama  konstrukcja ze stali cr-mo/hi-ten, środek suportu usa bb

KompoNENty korba jednoczęściowa bmX, części scott bmX, rotor, 
 pedały wellgo bmX
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sCale rC jr
10,4 kg

spark jr 24
13,0 kg

spark jr 20
11,7 kg

sCale jr 24
11,8 kg

speedsTer jr 24
8,50 kg

sCale jr 20
10,9 kg

Rama  scale jr z aluminium 6061, 
podwójnie cieniowane rurki

ZaWIESZENIE  suntour Xcr lo air, 24”, regulacja 
twardości, 65 mm skoku

KompoNENty shimano Xt/deore, 27 biegów, 
 korba Fsa alpha

Rama  spark jr z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE  widelec: suntour Xct-jr, 
50 mm skoku, 
tłumik tylny: ks, 75 mm skoku

KompoNENty shimano alivio/tourney, 
 21 biegów, hamulce V-brake

Rama   spark jr z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE  widelec: suntour Xct-jr, 
40 mm skoku, 
tłumik tylny: ks, 75 mm skoku

KompoNENty	  shimano tourney, 
12 biegów, hamulce V-brake

Rama  scale jr z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 24”, 50 mm skoku

KompoNENty shimano alivio/altus, 21 biegów

Rama  speedster jr z aluminium 6061, 
cieniowane rurki, geometria 24” jr, 
aluminiowy widelec

KompoNENty	  shimano sora/2300, 16 biegów, 
szosowa korba lasco jr 46/34t, 
aluminiowe komponenty syncros

Koła  piasty Formula comp, obręcze syncros 
race 22 aero, szosowe opony kenda

Rama  scale jr z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 20”, 40 mm skoku

KompoNENty shimano alivio/altus, 12 biegów
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vOlTaGe jr 24 disC
12,7 kg

vOlTaGe jr 16
10,4 kg

vOlTaGe jr 12
8,4 kg

vOlTaGe jr 24
12,5 kg

vOlTaGe walker
4,5 kg

vOlTaGe jr 20
11,0 kg

Rama Voltage z aluminium 6061, rurki octagon

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 24”, 50 mm skoku

KompoNENty  shimano tourney, 18 biegów, mechaniczne 
hamulce tarczowe tektro novela

Rama Voltage z aluminium 6061, rurki octagon 

KompoNENty  jednobiegowy napęd, kółka boczne

Rama Voltage z aluminium 6061, rurki octagon 

KompoNENty  jednobiegowy napęd, kółka boczne

Rama Voltage z aluminium 6061, rurki octagon

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 24”, 50 mm skoku

KompoNENty shimano tourney, 18 biegów, 
 V-brake

Rama Voltage z aluminium 6061, rowerek biegowy

KompoNENty aluminiowe mostek i kierownica, aluminiowe obręcze,
  łatwo toczące się opony, jednoczęściowe siodło i sztyca

Rama Voltage ze stopu 6061, rurki octagon 

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 20”, 40 mm skoku

KompoNENty  shimano tourney, 6 biegów, 
V-brake
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CONTessa sCale jr
11,9 kg

CONTessa jr 16
10,2 kg

CONTessa jr 12
8,2 kg

CONTessa jr 24
12,0 kg

CONTessa walker
4,5 kg

CONTessa jr 20
10,7 kg

Rama  scale jr z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 24”, 50 mm skok

KompoNENty shimano alivio/altus, 21 biegów

Rama  contessa z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

KompoNENty jednobiegowy napęd, kółka boczne

Rama  contessa z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

KompoNENty jednobiegowy napęd, kółka boczne

Rama  contessa z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 24”, 50 mm skoku

KompoNENty shimano tourney, 18 biegów, 
 V-brake

Rama contessa z aluminium 6061, rowerek biegowy

KompoNENty aluminiowe mostek i kierownica, aluminiowe obręcze,
  łatwo toczące się opony, jednoczęściowe siodło i sztyca

Rama  contessa z aluminium 6061, 
cieniowane rurki

ZaWIESZENIE suntour Xct-jr, 20”, 40 mm skoku

KompoNENty shimano tourney, 6 biegów, V-brake
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otG

O v e r  T h e
G e a r s

0TG 10
10,5 kg

OTG 20
10,7 kg

Rama  otg ze stali cr-mo 

WIDELEC otg ze stali cr-mo

KompoNENty dwa koła i łańcuch

Koła hamulce tektro, opony kenda

Rama  otg ze stali cr-mo 

WIDELEC otg ze stali cr-mo

KompoNENty dwa koła i łańcuch

Koła hamulce tektro, opony kenda

SCOTT prezentuje swoje singlespeedy, 

OTG 10 i OTG 20, które łączą prostotę 

i wydajność w jedno. Zabawa i swoboda jak 

nigdy wcześniej.

822013 ROWERY AKCESORIA
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sub 10
11,54 kg

sub

p O kO l O r u j
s w O j e 
m i a s T O

Rama  sub z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, haki do napędu paskowego, 
kompatybilna z urban kit

WIDELEC sub z aluminium 6061, sztywny

KompoNENty shimano alfine 8 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m446, gates carbon drive.

Koła piasty Formula co-31/shimano alfine, obręcze alex sub disc, opony continental sport contact

SUB to skrót od Speed Utility Bike – Szybki Rower Użytkowy – i oznacza nowoczesny rower miej-

ski zaprojektowany z myślą o komunikacji, wyjazdach na zakupy i zwykłym kręceniu po mieście. 

Uchwyty na ramie i widelcu pozwalają na łatwy montaż naszego systemu bagażnika i błotników 

Urban-Kit, dzięki któremu z łatwością przewieziesz zakupy, pozostając przy tym suchy.
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sub 30
12,28 kg

sub 20
11,34 kg

sub 40 sOluTiON
12,61 kg

sub 40 meN
12,61 kg

Rama sub z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, kompatybilna z urban kit

WIDELEC sub z aluminium 6061, sztywny

KompoNENty shimano acera 27 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła  piasty Formula co-31/shimano Fh-rm35, obręcze rigida dp2000, opony schwalbe citizen 

Rama sub z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, kompatybilna z urban kit

WIDELEC sub z aluminium 6061, sztywny

KompoNENty shimano deore 27 biegów, hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula co-31/shimano rm35-cl, obręcze alex sub disc, opony continental sport contact 

Rama sub z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, kompatybilna z urban kit, geometria solution

WIDELEC sub z aluminium 6061, sztywny

KompoNENty shimano acera, 24 biegi, hamulce V-brake scott comp

Koła piasty Formula co-31/shimano Fh-rm30, obręcze rigida dp2000, opony schwalbe citizen

Rama sub z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, kompatybilna z urban kit

WIDELEC sub z aluminium 6061, sztywny

KompoNENty shimano acera 24 biegi, hamulce V-brake scott comp

Koła piasty Formula co-31/shimano Fh-rm30, obręcze rigida dp2000, opony schwalbe citizen
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spoRtsteR x

e k s p l O r u j …
w i ę C e j



spOrTsTer x10
12,5 kg
Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour ncX-d rl, blokada, 63 mm skoku

KompoNENty  shimano Xt deore, 30 biegów, hamulce tarczowe 
shimano br-m445

Koła  piasty Formula cl 51/shimano Fh-rm66-cl, 
obręcze araya ds-700 disc, opony schwalbe 
rapid rob

Seria Sportster stawia na komfort 

i wygodę, przeznaczona jest do turystyki 

oraz transportu. Konstrukcja ramy gwaran-

tuje gładką jazdę i sporo wolnego miejsca nad 

ramą. Uchwyty pozwalają na prosty montaż zesta-

wu bagażnika i błotników Urban-Kit, by wozić wszyst-

kie rzeczy suche i z łatwością.
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spOrTsTer x20 sOluTiON
12,8 kg

spOrTsTer x20 meN
12,8 kg

spOrTsTer x30 sOluTiON
13,6 kg

spOrTsTer x30 meN
13,6 kg

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour ncX-d lo, blokada, 63 mm skoku

KompoNENty shimano deore, 30 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl 51/shimano Fh-rm35-cl, opony araya ds-700 disc, opony schwalbe rapid rob

Rama  sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour ncX-d lo, blokada, 63 mm skoku

KompoNENty shimano deore, 30 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl 51/shimano Fh-rm35-cl, obręcze araya ds-700 disc, opony schwalbe rapid rob

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, geometria solution

ZaWIESZENIE suntour neX hlo, blokada, 63 mm skoku

KompoNENty shimano deore/alivio, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl51/shimano rm35-cl, obręcze araya ds-700 disc, opony schwalbe smart sam

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour neX hlo, blokada, 63 mm skok

KompoNENty shimano deore/alivio, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl51/shimano rm35-cl, obręcze araya ds-700 disc, opony schwalbe smart sam
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spOrTsTer x40 lady
14,0 kg

spOrTsTer x40 meN
14,0 kg

spOrTsTer x50 lady
13,7 kg

spOrTsTer x50 meN
13,7 kg

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, geometria lady

ZaWIESZENIE suntour neX mlo, blokada, 63 mm skoku

KompoNENty shimano alivio/acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl51 /shimano rm35-cl, obręcze araya ds-700 disc, opony impac crosspac

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour  neX mlo, blokada, 63 mm skoku

KompoNENty shimano alivio/acera, 27 biegów, hydrauliczne hamulce tarczowe shimano br-m395

Koła piasty Formula cl51/shimano rm35-cl, obręcze araya ds-700 disc, opony impac crosspac

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, geometria lady

ZaWIESZENIE suntour neX, 63 mm skoku

KompoNENty shimano acera, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe shimano br-m375

Koła piasty Formula cl51/shimano rm35-cl, obręcze araya gp-722, opony impac crosspac

Rama sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana

ZaWIESZENIE suntour neX, 63 mm skoku

KompoNENty shimano acera, 24 biegi, mechaniczne hamulce tarczowe shimano br-m375

Koła piasty Formula cl51/shimano rm35-cl, obręcze araya gp-722, opony impac crosspac
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scott uRbAn kit

scott
mTx 700C

scott
urbaN

scott
urbaN 2.0

zesTaw błOTNików 700C

baGażNik TylNy

współCzesNa wielOfuNkCyjNOść
SCOTT Urban-Kit zaczyna trzeci sezon na rynku, wciąż jest najbardziej funkcjonalnym, wszechstronnym, 

łatwym do zamontowania i kolorowym z dostępnych zestawów. W tym segmencie SCOTT oferuje także 

szeroką gamę błotników, bagażników i podpórek.

Urban-kit można zamontować w każdym SUB-ie, Sportsterze, E-Sportsterze w ciągu kilku minut.



NOwy sysTem baGażNika „raCk 2.0”
Całkiem nowy „Rack 2.0” jest najbardziej wielofunkcyjnym i wpadającym w oko systemem bagażnika dostępnym 

na rynku. Zaprojektowano go, by był kompatybilny z różnymi miejskimi akcesoriami SCOTTA, a Ty błyskawicznie 

gotowy na każdą możliwą przygodę.

TOpeak mTx 
torby firmy topeak łączą się z systemem 
bagażnika w kilka sekund, więc ruszasz 
w drogę najszybciej, jak to możliwe. pro-
jekt jest dopasowany do akcesoriów mtX, 
byś jeździł w dobrym stylu.

ziNTeGrOwaNy 
u-lOCk
system bagażnika został zaprojektowa-
ny tak, by idealnie zintegrować zapięcie 
u-lock scotta, byś zapiął rower szybko 
i ze spokojem spuścił go z oczu.
*SCOTT U-Lock w zestawie

wielOfuNkCyjNOść
rack 2.0 działa też jak zwykły bagażnik. 
przyciśnij swoje dokumenty albo ręcznik 
plażowy i w drogę.

sakwa
nie ma lepszego sposobu na zwiedzanie 
świata niż wyprawa na rowerze. po pro-
stu załóż sakwy na rack 2.0 i ruszaj po 
przygodę!
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e-spoRtsteR

p r z y b y wa j
e N e r G i C z N i e

Na E-rowerze nadal trzeba pedałować, 

ale użytkownik jest wspomagany przez 

ładowany, elektryczny silnik.



e-spOrTsTer 20 sOluTiON
22,4 kg

e-spOrTsTer 10 meN
22,4 kg
Rama e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych

E-NapĘD  system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/400 wh

KompoNENty  shimano Xt mech, hamulce tarczowe shimano br-m505, zestaw scott urban, oświetlenie supernova, 
widelec suntour ncX-d

Koła piasty shimano hb-m629, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme

Rama e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/300 wh

KompoNENty   shimano slX, hamulce tarczowe shimano br-m445, zestaw scott urban, oświetlenie busch & müller, 
widelec suntour neX

Koła piasty scott comp-cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme
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e-technoLoGiA
E-wolucja. Wraz z linią E-Venture SCOTT wprowadza ekstremalnie kolorową i wysoce funkcjonalną linię 

E-rowerów. Naszym celem było pozostać w zgodzie z pryncypiami hasła Innowacja, Technologia, Design 

i  razem z Boschem stworzyć niezależną gamę E-rowerów, która będzie zwiastowała nową erę w tym 

sektorze.

siedem pOwOdów by zaufać 
sysTemOwi sCOTT/bOsCh
- nisko umieszczony środek ciężkości. komfort, bezpieczeństwo i zwinne zachowanie podczas jazdy.
- niska masa. cały system waży 6,5 kg. najlżejszy spośród całej konkurencji.
-  najwyższy moment obrotowy spośród wszystkich przetestowanych systemów. mocny, bez opóźnienia 

z bardzo płynnym dostarczaniem mocy.
- Łatwość instalacji. baterię można podłączyć w ciągu kilku sekund.
- najdłuższa żywotność baterii. nawet 180 km zasięgu w zależności od terenu.
-  system scott/bosch dostępny w modelach e-Venture. gwarancja komfortowej geometrii i unikalnego 

designu.
- Ładowanie baterii w 2.5 godz. system scott/bosch dostarczany jest z jedną z najszybszych ładowarek.

zasięG

jazda z pOwerpaCk 300

jazda z pOwerpaCk 400



1

2

3

Tryby jazdy

2. paNel kONTrOlNy
+ 5 różnych trybów pracy: eco, tour, sport, turbo, wyłączony
+  informacja o: zasięgu, dystansie dnia, czasie jazdy, prędkości 

średniej
+  nowe: odczyt aktualnej mocy silnika, czasu i prędkości 

maksymalnej
+ całkowity zasięg może być wyświetlony w trybie konfiguracji
+ przyciski dla: „+” - plus, „-” - minus‚ „i” - info, „walk”
+ nowe: tryb off-board (funkcje panelu użyteczne po zdjęciu)
+ nowe: wsparcie podczas marszu
+  nowe: ładowanie urządzeń mobilnych jak odtwarzacze mp3/

telefony z portu usb

1. baTeria
bateria robi wrażenie łatwością obsługi. dzięki systemowi błyskawicznego 
zapięcia bateria może zostać wyjęta i ponownie zainstalowana jak każde 
urządzenie „plug & play” i całkowicie naładowana w swojej ładowarce w re-
kordowym czasie 2,5 godz. inne cechy to:
+  oddzielny wyświetlacz naładowania
+  technologia litowo-jonowa
+  w zależności od terenu i możliwości użytkownika nawet 145 km zasięgu
+  napięcie 36 voltów
+  masa 2,3 kg
+ czas ładowania powerpack 300: maks. 2,5 godz. przy 4 a (1,5 godz. dla 
80% naładowania)
+ czas ładowania powerpack 400: maks. 3,5 godz. przy 4 a (2 godz. dla 
80% naładowania)

3. sysTem NapędOwy
napęd jest zgodny ze wszystkimi przepisami drogowymi i ma kom-
paktowe wymiary, ma też dodatkową zaletę mocowania pod środkiem 
suportu, dającą optymalny środek ciężkości między kołami. zachowa-
nie podczas jazdy w modelach sub i sportster jest identyczne jak bez 
silnika elektrycznego, bardzo zwinne i zarazem komfortowe.
+   trzy zintegrowane czujniki prędkości (w tylnym kole), 

kadencji i momentu obrotowego
+  moc 250 watów
+  masa 4 kg

efektywne wsparcie z maksymalną wydajnością i zasięgiem

natychmiastowe, mocne wsparcie dla sportowo nastawionych na drogach i poza nimi oraz w ruchu ulicznym

ciągłe wsparcie na długie wyjazdy

bezpośrednie, maksymalne wsparcie pedałowania dla ambitnych użytkowników

wsparcie wyłączone
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e-spOrTsTer 20 meN
22,4 kg

e-spOrTsTer 10 sOluTiON
22,4 kg

e-spOrTsTer 10 lady
22,4 kg

e-spOrTsTer 20 meN
22,4 kg

Rama  e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/300 wh

KompoNENty shimano slX, hamulce tarczowe shimano br-m445, zestaw scott urban, oświetlenie busch & müller, widelec suntour neX

Koła piasty scott comp-cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme

Rama e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/400 wh

KompoNENty shimano Xt, hamulce tarczowe shimano br-m505, zestaw scott urban, oświetlenie supernova, widelec suntour ncX-d

Koła piasty shimano hb-m629, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme

Rama  e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/400 wh

KompoNENty  shimano Xt, hamulce tarczowe shimano br-m505, zestaw scott urban, oświetlenie supernova, widelec suntour ncX-d

Koła piasty shimano hb-m629, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme

Rama  e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/300 wh

KompoNENty shimano slX, hamulce tarczowe shimano br-m445, zestaw scott urban, oświetlenie busch & müller, widelec suntour neX

Koła piasty scott comp-cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme
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e-spOrTsTer 20 lady
22,4 kg

e-spOrTsTer 20 lady
22,4 kg

Rama   e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych, geometria step-thru

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/300 wh

KompoNENty shimano slX, hamulce tarczowe shimano br-m445, zestaw scott urban, oświetlenie busch & müller, widelec suntour neX

Koła piasty scott comp-cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme

Rama   e-sportster z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, do widelców amortyzowanych, geometria step-thru

E-NapĘD system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/300 wh

KompoNENty shimano slX, hamulce tarczowe shimano br-m445, zestaw scott urban, oświetlenie busch & müller, widelec suntour neX

Koła piasty scott comp-cl/shimano Fh-rm35 cl, obręcze alex sub disc, opony schwalbe marathon supreme



e-Aspect

p r z y b y wa j
e N e r G i C z N i e

Na e-rowerze nadal trzeba pedałować, ale użytkownik 

jest wspomagany przez ładowany, elektryczny sil-

nik. E-Aspecy sprawia, że jazda pobliskim szlakiem 

jest trochę szybsza i o wiele zabawniejsza.



e-aspeCT 920
20,6 kg

e-aspeCT 910
20,5 kg

Rama  aspect 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowana 

E-NapĘD  system mechatroniczny bosch 250 w, bateria litowo-jonowa 36 voltów/300 wh

ZaWIESZENIE suntour Xcr, blokada, 100 mm skoku

KompoNENty shimano slX, hamulce tarczowe shimano br-m445

Koła  piasty Formula cl-51/shimano rm35-cl, 
obręcze syncros Xc-49 disc, opony schwalbe rocket ron

Rama  aspect 29 z aluminium 6061, podwójnie cieniowana 

E-NapĘD   system mechatroniczny bosch 250 w, 
bateria litowo-jonowa 36 voltów/400 wh

ZaWIESZENIE  rock shox Xc 32 tk 29 solo air, zdalna blokada pop loc, 
 regulacja odbicia, 100 mm skoku

KompoNENty shimano Xt mech, hamulce tarczowe shimano br-m505 

Koła piasty Formula cl-51/shimano Fh-m629-cl, obręcze syncros Xc49 disc, 
 opony schwalbe rocket ron
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foiL

T w ó j
N a s T ę p N y

r O w e r

FOIL stanowi perfekcyjne połączenie lekkości, aerodynamicznych 

kształtów i sztywności, dając w rezultacie najbardziej zaawanso-

wany rower wyścigowy. FOIL, Twój następny rower.

„Scott Foil to perfekcyjna aerodynamiczna maszyna do 
ścigania, opracowana dla zawodników, którzy chcą 
przekraczać granice swoich możliwości i oczekują 
wyłącznie tego co najlepsze w lekkiej i supersz-
tywnej ramie”. Simon Gerrans,



fOil 20
7,42 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt

fOil premium
6,50 kg
22	BIEGI	CompaCt

Rama  Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmF-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano ultegra 

Koła syncros rr2.0 alloy clincher, zwijane opony continental ultra race

Rama  Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmX-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmX-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty nowe shimano dura-ace di2 11 biegów, karbonowe części ritchey wcs carbon

Koła  syncros rr1.0 carbon clincher, opony continental grand prix 4000

2013 ROWERY AKCESORIA101
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Scott Aero Science to wydzielona wewnątrz struktury organizacyjnej grupa inżynierów, którzy po-

legając na metodach naukowych, dostali za zadanie opracowanie roweru tak aerodynamicznego, 

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

technikami, by dowieść słuszności swoich hipotez i zawsze otrzymują niezawodnie powtarzalne 

dane. By potwierdzić swoje teorie, Scott Aero Science korzysta z oprogramowania CFD do testowa-

nia koncepcji wirtualnie, zanim projekty sprawdzone zostaną w tunelu aerodynamicznym. Projekty 

rowerów są dodatkowo testowane z manekinami, rzeczywistymi użytkownikami i różnymi innymi 

zmiennymi środowiskowymi, by upewnić się, że rezultaty poprawnie odzwierciedlają jazdę w wa-

runkach rzeczywistych.

w niedalekiej przyszłości rowery wyścigowe z rur o okrągłym przekroju 
zostaną zastąpione przez szkielety bardziej odpowiednie do każdej sytu-
acji, jaką kolarz może napotkać, walcząc z żywiołami na drodze. żywioły 
są zawsze przeciwko tobie. wiatr próbuje cię spowolnić, podjazd złamać. 
kolarze potrzebują dziś przewagi w walce z nimi i z konkurentami.

idealny rower jest kombinacją trzech gŁównych zmiennych: sztywności, 
masy i aerodynamiki. odpowiedni balans tych trzech atrybutów daje 
odpowiednią  kombinację najwydajniej zamieniającą wysiłek kolarza 
w przyspieszenie. przy mniejszej liczbie watów kolarz może utrzymać 
tę samą średnią prędkość, zachowując świeżość na ważne momenty. 
korzyści rozciągają się od sprintu, przez podjeżdżanie, po inne kolarskie 
specjalności pozwalające wygrywać etapy.

wyNik: TeChNOlOGia f01 aerO 
technologia Fo1 bazuje na teorii, że częściowy kształt skrzydła bez tylnej krawędzi 
może dać te same korzyści co kształt pełny. dzisiejsze opływowe przekroje w dużej 
mierze bazują na modelach i proporcjach opracowanych dla samolotów przez nati-
onal advisory committee for aeronautics (naca), ale ponieważ rowery osiągają 
prędkości daleko mniejsze od samolotów, te proporcje niekoniecznie ich dotyczą. dla-
tego inżynierowie z działu scott aero science opracowali technologię F01, by stworzyć 
unikalne, specyficzne dla rowerów kształty rur, które zmaksymalizują efektywność 
aerodynamiczną przy mniejszych prędkościach.

rura addiCTa
prOpOrCja 1:1
++  lekka struktura
+  sztywność
-  aerodynamiczność

rura plasmy
prOpOrCja 1:3 - zasady uCi
++ aerodynamiczność
- sztywność
-- masa

TeChNOlOGia f01 aerO
prOpOrCja 3:2
+  aerodynamiczność
+ sztywność
+ lekka struktura

wCzesNa separaCja przepływu
= duży opór

późNa separaCja przepływu
= ograniczony opór

wymuszONa separaCja przepływu
=  dopracowany punkt separacji 

imituje większy profil, minimaliząc opór
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RAMY SZOSOWE
AERODYNAMICZNE

RAMY
NIEAERO-

DYNAMICZNE

wszystkie testy zostały przeprowadzone w ośrodku 
drag2zero w tunelu aerodynamicznym zespołu mercedes-
benz grand prix. oto fakty:

-   20% mniejszy opór w porównaniu z rowerem 
o okrągłych rurach

-   średnio 4-5% mniejszy opór z rowerzystą przy 
prędkości 45 km/h

-  średnio 15 w oszczędności mocy przy 45 km/h
-   aerodynamiczna przewaga zaprojektowana dla kątów 

odchylenia wiatru od 0 do 15°, jako że wiatr w świecie 
rzeczywistym nie wieje prosto w twarz.

przewaGa aerOdyNamiCzNa, waTy w akCji
moc oporu (waty) Vs kąt odchylenia kierunku przepŁywu (stopnie) 

scott Foil jest produkowany w technologii imp z włó-
kien hmX, w rezultacie przy 840 g (1227 g dla zestawu 
rama, widelec, sztyca i zacisk) jest najlżejszym rowerem 
w kategorii aerodynamicznych szosówek. to tylko 5% 
więcej niż scott addict.

iNTerakCja szkieleTu 
każda rura ramy jest zorientowana w relacji do krawędzi natarcia 
rury dolnej i sterowej, jako że są to pierwsze punkty kontaktu każ-
dego wpływu wiatru. rurki tylnego trójkąta są zorientowane pod 
kątem 4° od płaszczyzny rury podsiodłowej, by czysto poprowa-
dzić powietrze z przedniego trójkąta wokół tylnego, i są skonstru-
owane z karbonu o układzie włókien dodatkowo skutkującym po-
datnością pionową. 

OkOliCa śrOdka supOrTu
wybrzuszenia dolnej rury na połączeniu z powiększonym środ-
kiem suportu spełniają kilka założeń projektowych. taka konstruk-
cja zwiększa sztywność boczną 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 tyl-
nego trójkąta, redukując turbulencje i dając kolejne aerodynamicz-
ne korzyści.

ziNTeGrOwaNa 
Obejma/szTyCa pOdsiOdłOwa
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 turbulencji i odpowiada naszym wymo-
gom dotyczącym tylnej krawędzi.

wideleC f01 3:1/
pOszerzaNa Główka sTerOwa
połączenie główki sterowej i widelca stanowi przykład doskonałe-
go balansu między wymogami tworzenia aerodynamicznej ramy 
i koniecznością zapewnienia ramie szosowej sztywności bocznej.
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 dolne o średnicy 1 1/4”, premiu-
jąc sztywność boczną i zachowując wyznaczony, aerodynamiczny 
kształt krawędzi natarcia główki sterowej. sztywność jest jeszcze 
wzmacniana przez ułożenie włókien karbonowych widelca.

Najlżejszy Na świeCie szOsOwy rOwer aerO

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

-  karbonowa konstrukcja imp Foila umożliwiła uzyska-
nie lekkiej i sztywnej struktury, idealnej do przyspie-
szania.

OpraCOwywaNie idealNej prOpOrCji
indeks aerodynamiczny względem indeksu sztywności do masy 

2013 rowery AKCeSorIA103



1042013 ROWERY AKCESORIA

scott | szOsa

Shimano Dura-Ace 297x210.indd   2 4-7-2012   14:55:22



fOil 10
6,74 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt

fOil 15
7,44 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt

fOil Team issue
6,70 kg
22	BIEGI

Rama   Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmX-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmX-net, karbonowa rura sterowa 

KompoNENty nowy sram red, karbonowe części ritchey wcs carbon

Koła syncros rr1.5 carbon/al clincher, opony continental grand prix 4000

Rama   Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmF-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano ultegra di2, 

Koła syncros rr2.0 alloy clincher, opony zwijane continental ultra race

Rama   Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmX-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmX-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty nowe shimano dura-ace 11 biegów, karbonowe części ritchey wcs carbon

Koła syncros rr1.5 carbon/al clincher, opony continental grand prix 4000
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fOil 30
7,40 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt

fOil 40
7,98 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt

Rama   Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmF-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty sram rival 

Koła syncros rr2.0 alloy clincher, opony zwijane continental ultra race

Rama   Foil aerodynamiczna z karbonu, włókna hmF-net, technologia imp 3,  
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa 

KompoNENty shimano 105, 

Koła shimano 501 - 30 aero, opony zwijane continental ultra race
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cR1

p r z e m y ś l a N y
kO m f O r T

CR1 oferuje idealny balans osiągów i komfortu. Zaprojektowany, by ochronić użytkowni-

ka przed wstrząsami i wibracjami pochodzącymi z nierównych dróg, CR1 jest idealnym 

wyborem dla entuzjastów lub zawodników, którzy chcą cieszyć się długimi trasami, 

a kiedy jazda się kończy, nie chcą czuć się rozbici. Tłumienie wstrząsów jest tak efek-

tywne, że pomogło zawodowcom poskromić przerażające bruki Paris-Roubaix.

„Dzięki systemowi tłumienia drgań SDS, który minimalizuje wstrząsy wy-
sokiej częstotliwości przenoszone z nawierzchni, cR1 pozwala mojemu 
organizmowi zachować więcej energii, zmniejszając ilość wibracji, 
na które jestem narażony na nierównych drogach. Potrzebuję 
każdego grama energii, kiedy zaczynam sprint i cR1 jest ideal-
nym rowerem, by ruszyć do przodu”. Stuart O’Grady



Cr1 prO
7,24 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt/30	BIEGÓW

Cr1 premium
7,26 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt

Rama  cr1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system redukcji drgań sds, widelec karbonowy hmF-net, 
karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano ultegra, karbonowa sztyca syncros

Koła  syncros rp1.5 alloy clincher, zwijane opony continental ultra race

Rama   cr1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system 
tłumienia drgań sds, widelec karbonowy hmF-net, karbonowa 
rura sterowa

KompoNENty shimano ultegra di2, karbonowa sztyca syncros

Koła syncros rp1.5 alloy clincher, opony continental grand prix 4000
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Cr1 eliTe
7,18 kg
20	BIEGÓW	CompaCt	

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 maksymalny 

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 
dająCyCh kOmfOrT 
wszystkie profile rur są zoptymalizowane pod kątem ab-
sorpcji pionowych wstrząsów bez poświęcania sztywności 
bocznej. 

wyGięCie w kszTałCie „s”
stworzyliśmy unikalną strukturę rur, by umożliwić 
kontrolowaną deformację tylnego trójkąta w  kształcie s 
i widelca sds. 

zamierzONa pOdaTNOść  
rura z kompozytu karbonowego musi pracować w obu 
płaszczyznach – poziomej (transfer mocy) i pionowej 
(komfort i podatność). celem ekspertów karbonu ze 
scotta jest znalezienie najwłaściwszego układu warstw 
materiału, ich wyboru, kierunków, ilości.
opracowując konfiguracje tych parametrów, możemy kon-
trolować odkształcenia kierunkowe i właściwości skrętne 
rur, by pozwolić tylko na odkształcenia pionowe. ułożenie 
warstw włókien karbonowych jest zoptymalizowane, by 
umożliwić tłumienie bez zwiększonego skręcania.

jazda 
kombinacja unikalnego projektu rur i specyficznego 
układu warstw kompozytu karbonowego tworzą najlep-
szy system tłumienia drgań, sds, redukujący wibracje bez 
poświęcenia sztywności bocznej.

stworzenie sztywnej ramy jest proste, ale zbudowanie sztywnej, lekkiej i komfortowej to coś zupełnie innego, tu 
system sds błyszczy. sds to technologia zapewniająca komfort bez poświęcania wydajności. sds znajduje się 
w rowerach cr1 i wszystkich karbonowych scale.

przesuNięCie sTrukTuralNe
pOd ObCiążeNiem

defOrmaCja rury 
w kszTałCie „s”

Rama   cr-1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds, 
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty sram rival, karbonowa sztyca syncros

Koła syncros rp1.5 alloy clincher, zwijane opony continental ultra race

zwykła rama karbONOwa rama Cr1 z sds
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Cr1 Team
7,98 kg
20	BIEGÓW/30	BIEGÓW/	
20	BIEGÓW	CompaCt

Cr1 COmp
8,20 kg
20	BIEGÓW	CompaCt	

Rama   cr-1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds, 
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano 105 black, karbonowa sztyca syncros

Koła shimano wh-rs10-a, zwijane opony continental ultra race

Rama   cr-1 karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, system tłumienia drgań sds, 
widelec karbonowy hmF-net, karbonowa rura sterowa

KompoNENty shimano 105/tiagra 10-biegowa, aluminiowo-karbonowa sztyca syncros

Koła piasty Formula pro, obręcze syncros race 28 aero, opony continental ultra sport 



speeDsteR

N a
w s z y s T k i e 

d r O G i

Speedstery są ekonomicznymi rowerami, lekkimi i wydajnymi. Podwójnie 

cieniowane rury o zoptymalizowanym kształcie i sprawdzona geome-

tria zapewniają komfort i doskonałe prowadzenie. Rowery linii Speed-

ster są wyposażone w wymienne haki przerzutki tylnej i wytrzymałe 

komponenty, by stanowić o wysokiej wartości i długiej żywotności.



speedsTer 20
9,24 kg
20	BIEGÓW	CompaCt

speedsTer 10
8,90 kg
20	BIEGÓW/20	BIEGÓW	CompaCt	

Rama   nowa speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, widelec karbonowy 
z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano 105, karbonowo-aluminiowa sztyca syncros

Koła piasty Formula team, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe lugano

Rama nowa speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, widelec karbonowy 
z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano ultegra, karbonowo-aluminiowa sztyca syncros

Koła piasty Formula pro, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe lugano
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wideleC aerO
podobny kształt i wydajność aerodynamiczna jak w wi-
delcu Foila, ale z hybrydową karbonowo-aluminiową 
konstrukcją. aerodynamiczne profile zostały użyte także 
w karbonowych  goleniach widelca.

TeChNOlOGia f01 aerO 
zoptymalizowane przez naca przekroje maksymalizują 
efektywność przy niższych prędkościach. tylna krawędź 
została usunięta z typowego aerodynamicznego przekro-
ju, by dać rurę zgodną z przepisami uci. powstały w ten 
sposób kształt jest sztywniejszy od w pełni aerodynamicz-
nej rury i bardziej opływowy od rury okrągłej.

alumiNiOwa rama aerO
profil rury ma o 20% zwiększoną wydajność  aerodyna-
miczną w porównaniu z ekwiwalentną  rurą okrągłą co 
daje średnio 5% mniejszy wydatek mocy podczas etapu.

szTywNOść i NaprężeNia
około 6% zwiększona sztywność środka suportu dzięki 
użyciu rur o przekroju F01. lokalne ogniska naprężeń 
także zostały zredukowane.

wewNęTrzNe 
prOwadzeNie liNek 
czysty wygląd i zwiększona, lepsza aerodynamika. we-
wnętrzne prowadzenie linek w dolnej rurze, zintegrowany 
ślizg na suporcie i opory pancerzy na główce sterowej. lin-
ka na górnej rurze sterowej w pancerzu na całej długości.
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speedsTer 40
9,64 kg
18	BIEGÓW	CompaCt/
27	BIEGÓW

speedsTer 30
9,28 kg
20	BIEGÓW	CompaCt

speedsTer 60
9,9 kg
14	BIEGÓW

speedsTer 50
10,15 kg
24	BIEGI

speedsTer 50 f.b.
9,6 kg
24	BIEGI

Rama  nowy speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, widelec karbonowy, 
aluminiowa rura sterowa

KompoNENty shimano tiagra/sora,

Koła piasty Formula comp, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe racepac

Rama  nowy speedster aero z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, widelec karbonowy, 
aluminiowa rura sterowa

KompoNENty shimano tiagra 10-biegowa

Koła piasty Formula comp, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe lugano

Rama  nowy speedster aero z alumi-
nium 6061, podwójnie cieniowana, 
hydroformowane rury, widelec kar-
bonowy, aluminiowa rura sterowa

KompoNENty shimano sora/2300 

Koła  piasty Formula comp, obręcze 
syncros race 28 aero, 
opony schwalbe racepac

Rama  nowy speedster aero z alumi-
nium 6061, podwójnie cieniowana, 
hydroformowane rury, widelec kar-
bonowy, aluminiowa rura sterowa

KompoNENty shimano sora/2300, 

Koła  piasty Formula comp, obręcze 
syncros race 28 aero, 
opony schwalbe racepac

Rama  speedster z aluminium 6061, 
podwójnie cieniowana, aluminiowy 
widelec

KompoNENty	 shimano 2300/a070 

Koła  piasty Formula comp, obręcze 
syncros race 28 aero, opony 
schwalbe racepac
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meTrix 10
9,66 kg

meTrix 20 meN
9,86 kg

MetRix

O s O b i s T y
T r e N e r

Rama  metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano 105, hamulce mini V-brake tektro rX6

Koła piasty shimano, obręcze alex race 28 aero, opony continental ultra sport

Rama metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano sora, hamulce mini V-brake tektro

Koła piasty shimano, obręcze alex race 28 aero, opony continental ultra sport

Linia Metrix daje Ci wolność jazdy na szosie bez wyglądania, jakbyś wyszedł 

wygrać Tour de France. Te wyposażone w proste kierownice, pewne ha-

mulce i przyjazne zakresy przełożeń rowery zabiorą Cię do miejsca 

przeznaczenia w bezpieczny i komfortowy sposób.



meTrix 30
11,8 kg

meTrix 20 sOluTiON
9,86 kg

meTrix 40 sOluTiON
11,77 kg

meTrix 40 meN
11,77 kg

Rama metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, widelec aluminiowy

KompoNENty	 shimano acera 27 biegów, hamulce mini V-brake tektro rX1

Koła  piasty shimano, obręcze alex race 28 aero, opony schwalbe road cruiser

Rama metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową

KompoNENty shimano sora, hamulce mini V-brake tektro

Koła piasty shimano, obręcze alex race 28 aero, opony continental ultra sport

Rama metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, widelec aluminiowy

KompoNENty shimano acera, hamulce mini V-brake tektro rX1

Koła piasty shimano, obręcze alex race 28 aero, opony schwalbe road cruiser

Rama metrix z aluminium 6061, hydroformowane rury, widelec aluminiowy

KompoNENty shimano acera, hamulce mini V-brake tektro rX1

Koła piasty shimano, obręcze alex race 28 aero, opony schwalbe road cruiser

2013 rowery AKCeSorIA117

scott | szOsa



pLAsMA

a e r O
j e s T  N a s z e

„Scott Plasma 3 to idealny rower do triathlonu dla zawodników chcących najlepsze-
go sprzętu, i żadnych kompromisów. zbudowany jest z włókien węglowych naj-
wyższej możliwej jakości, a jego aerodynamiczna rama jest najszybsza na rynku, 
przede wszystkim w warunkach bocznego wiatru. nie ma wątpliwości, że ta 
maszyna jest stworzona do wygrywania. to świetne uczucie postawić go 
w pierwszej strefie zmiany, i wiedzieć, że masz przewagę”. Sebastian Kienle



plasma premium
7,4 kg
20	BIEGÓW
Rama/WIDELEC  plasma3 karbonowa, włókna hmX-net, 

technologia imp 5, widelec plasma3 
z włókien hmX-net 

KompoNENty nowy sram red, manetki red r2c,
  kierownica profile svet/zbs, 
 siodło karbonowe Fizik arione tri 2 

Koła zipp 404/808 Firecrest tubular, 
 szytki continental competition

Eksperci od karbonu znów tego dokonali. Linia Plasma łączy wiedzę aero-

dynamiczną firmy SCOTT i unikalne umiejętności formowania kompozytów 

karbonowych, by stworzyć bezkompromisowe maszyny. Rozpoczęliśmy erę 

aerodynamiki wraz ze stworzeniem kierownicy aero i teraz podnosimy poprzecz-

kę, pokazując, jak czysty i szybki może być rower. Plasmy zostały zaprojektowane 

tak, by pomóc użytkownikom zminimalizować opór aerodynamiczny. Nadają się 

doskonale do triathlonów, czasówek, i powinny być Twoim wyborem na każdy 

wyścig, kiedy wiatr jest Twoim największym wrogiem.

dlaCzeGO aerO?
rowery wyścigowe z okrągłymi rurami zostaną wyparte przez struk-
tury bardziej odpowiadające sytuacji, w jakiej znajduje się zawodnik 
walczący z czasem. wiatr jest zawsze przeciwko tobie, próbuje cię 
zwolnić, triathloniści i specjaliści jazdy na czas potrzebują dziś prze-
wagi w walce z tym żywiołem, by wygrać ważny wyścig ironman czy 
inną czasówkę na najwyższym poziomie.

używając nowoczesnych opływowych kształtów, bazujących głównie 
na modelach stworzonych dla samolotów przez naca (national ad-
visory committee for aeronautics), inżynierowie scotta byli zdol-
ni stworzyć wytrzymałe struktury niepsujące aerodynamiki. efekty 
oporu powietrza są wysoce zoptymalizowane dzięki późnej separacji 
przepływu na wszystkich częściach rur, dzięki czemu przy mniejszej 
mocy można uzyskać tę samą prędkość średnią, zachowując świeżość 
na najważniejsze momenty.

późNa separaCja 
przepływu
= brak oporu

rura plasma  
prOpOrCja 1:3 
– zasady uCi
++ aerodynamika
- sztywność
-- waga
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plasma 30
9,1 kg
20	BIEGÓW

plasma 20
8,9 kg
20	BIEGÓW

plasma 10
8,4 kg
20	BIEGÓW

Rama/WIDELEC	 	plasma 2 karbonowa ze sztycą plasma 2, włókna hmF-net, technologia imp 5, 
widelec plasma 2 z włókien hmF-net

KompoNENty  shimano ultegra/105, korba Fsa gossamer compact, hamulce Fsa gossamer pro, 
kierownica profile t2 wing/t2+, siodło scott tri 2

Koła shimano r501-30 black, opony continental ultra sport

Rama/WIDELEC	 	plasma 2 karbonowa ze sztycą plasma 2, włókna hmF-net, technologia imp 5, 
widelec plasma 2 z włókien hmF-net 

KompoNENty  shimano ultegra, karbonowa korba Fsa team issue, hamulce Fsa energy, 
kierownica profile ozero/t2+ cobra, siodło Fizik arione tri 2 

Koła shimano r501-30 black, opony continental ultra race

Rama/WIDELEC	 	plasma 2 karbonowa ze sztycą plasma 2, włókna hmF-net, technologia imp 5, 
widelec plasma 2 z włókien hmF-net 

KompoNENty shimano dura-ace, karbonowa korba Fsa sl-k, hamulce Fsa sl-k, kierownica profile ozero/t2+ cobra, 
 siodło Fizik arione tri 2

Koła shimano r501-30 black, opony continental ultra race
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cx

Przełajówki wyglądają jak szosówka, ale są wyposażone w agresywne opo-

ny, mocniejsze hamulce i mają bardziej opadającą geometrię, by lepiej ra-

dzić sobie poza szosą. Te rowery zaprojektowano z myślą o tradycyjnych 

przełajowcach, ale świetnie nadają się też do zwykłego przemieszczania i 

wycieczek po gorszych drogach.



Cx Team
9,42 kg
20	BIEGÓW

Cx COmp
9,52 kg
20	BIEGÓW

addiCT Cx
8,42 kg
20	BIEGÓW

Rama  cX z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, karbonowy widelec, aluminiowa rura sterowa

KompoNENty shimano ultegra, korby shimano cX50, hamulce tektro cX

Koła shimano 501 - 30 aero, opony schwalbe rocket ron cX performance

Rama cX z aluminium 6061, podwójnie cieniowana, hydroformowane rury, karbonowy widelec, aluminiowa rura sterowa

KompoNENty shimano tiagra/105 10-biegowa, korba shimano cX50, hamulce tektro cX

Koła piasty scott/shimano tiagra, obręcze syncros race 28 aero, opony schwalbe rocket ron cX performance

Rama addict karbonowa, włókna hmF-net, technologia imp 3, widelec karbonowy ritchey pro cX

KompoNENty shimano ultegra, korba shimano cX70, hamulce avid shorty

Koła shimano 501 - 30 aero, opony schwalbe rocket ron cX evo
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aNaTOmiCzNy zapięTek
anatomiczny zapiętek został wzbogacony wzmacnia-
jącymi detalami, system będzie działał w połączeniu 
ze sznurowaniem boa, by bezpiecznie osadzić stopę 
w bucie i wyeliminować wyślizgiwanie pięty.

Dopasowanie to cecha odróżniająca dobre buty od złych. Z naszą wyso-

kiej jakości cholewką i inspirowanymi biomechaniką funkcjami ErgoLogic 

stworzyliśmy linię butów przylegających niczym druga skóra. Nasz dalej 

rozwinięty projekt systemu regulacji wkładki nadał koncepcji dopasowania 

zupełnie nowego wymiaru, gwarantując Twojej stopie komfortowe i wydajne 

połączenie. Teraz Twój but pasuje do Twojej stopy a nie na odwrót.

„Buty Scott Road Premium oddają wszystko, co w nie włożę, 
pedałując, maksimum mocy we wszystkich sytuacjach. Wierzch jest 
komfortowy, ale wciąż bardzo sztywny, podczas kiedy podeszwa po-
maga przenieść całą moją siłę na pedałowanie. Buty się szybko sznurują 
i są pewne dzięki systemowi BoA. Wszystko to pozwala mojej stopie zostać 
w optymalnej pozycji przez pięć czy sześć godzin ścigania”. Svein Tuft

1242013 ROWERY AKCESORIA



< Scott RoAD PReMiuM

pOdeszwa pOwer zONe

przez wiele lat scott współpracował z doktorem si-
monem lüthi, by rozwinąć koncepcję podeszwy, która 
łączy maksimum komfortu i wydajność.
powerzone i axial Flex zostały zaprojektowane, by 
zminimalizować obciążenia zarówno kolan, jak i ko-
stek, by zwiększyć komfort i zapobiec kontuzjom.

wyśCiGOwy krój

wyścigowy krój butów został ulepszony przez nową konstrukcję wierzchu. użyto 
w  nim serii wzmacniających żebrowań, by wydajniej opleść stopę i utworzyć bez-
pieczne łączenie między podeszwą i systemem zapięcia. przestrzenie między żebrami 
wypełnione siatką dają dobrą wentylację, zachowując komfort termiczny stóp.

sysTem zapięCia
zapięcie boa składa się z szerokich pętel w układzie 2-1 
oraz języka z trzema kierunkowo formowanymi usztywnie-
niami i wyłożeniami. te cechy pracują wspólnie, by bardziej 
komfortowo rozłożyć siły z żyłek systemu boa na podbiciu. 
dodany został też pasek z rzepem Velcro na przodzie stopy, 
by dokładniej dopasować but.
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SCOTT rOad 
premium

SCOTT rOad 
Team CarbON

seRiA
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O b u w i e

road pro łączy klasyczny wygląd 
z najnowszymi funkcjami, jakich ocze-
kujesz od szosowego buta najwyższej 
jakości. wrap Fit przylega jak druga 
skóra, z podeszwą z nylonu wzmocnione-
go włóknem szklanym przekształca twoją 
energię w prędkość. nasz łatwy w użyciu 
system klamry i dwóch rzepów Velcro gwa-
rantuje pewność i komfort.

WIERZCh  mikrówłokna, przewiewna siatka nylonowa

poDESZWa   wtryskiwany nylon z dodatkiem włókien 
szklanych, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 300 g/but (42)

RoZmIaRy  38 - 48

team boa podniosą twoje osiągi na zupeł-
nie nowy poziom. podeszwa ergologic za-
pobiega drętwieniu stopy i naciskom. system 
wiązania boa, unikalna cholewka wrap Fit 
i  system wentylacji podeszwy ram zachowają 
stopę bezpieczną i komfortowo chłodną.

WIERZCh   mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa   wtryskiwany nylon z dodatkiem włókien 
szklanych, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 270 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48

komfort i kluczowe cechy czynią te 
buty idealnymi dla entuzjastów i ama-
torów. wkładka ergologic zapewnia 
doskonałe dopasowanie do stopy, a po-
deszwa o indeksie sztywności 6 przekazuje 
energię na pedały, zapewniając właściwy 
balans sztywności i przyjaznej stopom ela-
styczności.

WIERZCh   syntetyczy poliuretanowy, przewiewna 
siatka nylonowa, język z mikrowłókien

poDESZWa   wtryskiwany nylon z dodatkiem włókien 
szklanych, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 6

WKłaDKa wymienna, ergologic

maSa 260 g/but (42)

RoZmIaRy  38 - 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, byś czuł się lepiej po 
zejściu z roweru.

WIERZCh  mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  wtryskiwany nylon z dodatkiem włókien 
szklanych, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 290 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48

kiedy idzie o uzyskanie najlepszego 
międzyczasu na rowerze, nie możesz zi-
gnorować tri carbon. dwa rzepy Velcro, 
które pozwalają szybko założyć i zdjąć 
but, oraz podeszwa o indeksie sztywności 
9 przemawiają do zainteresowanych osią-
gnięciami w triathlonie. wkładka ergologic 
minimalizuje zmęczenie stóp, zanim zaczniesz 
bieg.

WIERZCh  mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa karbon hmX/indeks sztywności 9

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 280 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48

scott tour to komfortowy but szoso-
wy stworzony do codziennego użytku. 
jest idealny, by zwyczajnie dojechać 
i  wrócić z pracy, czy choćby wybrać się 
na relaksującą wycieczkę  w weekend. 
świetny dla kolarzy szukających dobrze 
wentylowanych butów dających stabilność 
i dopasowanie, a nie zbyt wąskich. trzy rzepy 
systemu ano-Fit pozwalają na indywidualne 
spasowanie, podczas gdy przyczepna gumo-
wa powierzchnia nylonowej podeszwy pozwala 
na swobodne chodzenie.

WIERZCh  syntetyczy poliuretanowy, przewiewna 
siatka nylonowa, język z mikrowłókien

poDESZWa   wtryskiwany nylon z dodatkiem włókien 
szklanych, przyczepna guma/indeks sztyw-
ności 

WKłaDKa wymienna, ergologic

maSa 340 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48

road premium to wybór profesjonalistów, 
jak zwycięzca etapu tour de France sandy 
casar czy thibaut pinot oraz zawodników 
orica-greenedge sveina tufta i tomasa 
Vaitkusa. ultralekki wierzch z mikrofibry i sys-
tem regulacji boa z rzepem Velcro 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   lekkie mikrowłókna, przewiewna siatka 3d 
z nylonu, system wiązania boa

poDESZWa  karbon hmX/indeks sztywności 9

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa  285 g/but (42)

RoZmIaRy  38 - 48

but wyścigowy zapewniający najwyższy 
transfer mocy z bezkompromisowym kom-
fortem. superlekkie, z podeszwą z karbonu 
hmX o indeksie sztywności 9 i regulowaną 
wkładką ergologic zamieniają moc kolarza 
w  maksymalną  szybkość. klamra i dwa rzepy 
Velcro współpracują z cholewką wrapFit, by 
trzymać stopę nawet podczas najostrzejszego 
sprintu.

WIERZCh  mikrowłókna, przewiewna siatka nylonowa

poDESZWa karbon hmX/indeks sztywności 9

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 320 g/but (42)

RoZmIaRy  38 - 48

1262013 ROWERY AKCESORIA

scott | Obuwie



SCOTT mTb prO

SCOTT mTb
Team bOa

SCOTT mTb COmp

SCOTT mTb 
heaTer

SCOTT mTb
all mOuNTaiN

SCOTT mTb
premium

SCOTT mTb 
Team CarbON

seRiA
Mtb

O b u w i e

ambitnym góralom buty te oferu-
ją optymalny balans transmisji mocy, 
przyczepności  dzięki podeszwie  
X-traction z dwukomponentowego poliure-
tanu. klamra i dwa rzepy oraz pięta ahc 
utrzymują stopę bezpiecznie i wygodnie 
podczas jazdy na rowerze i po zejściu z niego.

WIERZCh  mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  wtryskiwany nylon wzmocniony włók-
nem szklanym, dwukomponentowy pu/
indeks sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 380 g/but (42)

RoZmIaRy 40 - 48

lekki wierzch wrap Fit z mikrofibry, za-
pięcie boa i rzep Velcro na czubku dają ci 
komfortowe dopasowanie, jakiego potrzebu-
jesz na długich przejażdżkach. ślizganie sto-
py po zejściu z roweru nie będzie problemem 
dzięki podeszwie X-traction z dwukomponen-
towego poliuretanu.

WIERZCh  mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa   wtryskiwany nylon wzmocniony włóknem 
szklanym, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa  365 g/but (42)

RoZmIaRy 40 - 48

komfort i kluczowe cechy czynią te buty 
idealnymi dla entuzjastów mtb i amatorów. 
wkładka ergologic zapewnia doskonałe 
dopasowanie do stopy, a podeszwa o indek-
sie sztywności 6 przekazuje energię na peda-
ły, zapewniając właściwy balans sztywności 
i przyjaznej stopom elastyczności.

WIERZCh  syntetyczny poliuretan, przewiewna 
siatka nylonowa, język z mikrowłókien

poDESZWa   wtryskiwany nylon wzmocniony włóknem 
szklanym, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 6

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa  330 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 sztywności podeszwy 
równym 6 heather to właściwy wybór dla ro-
werzystów serio podchodzących do jazdy bez 
względu na pogodę.

WIERZCh  syntetyczny poliuretanowy, 
przewiewna siatka nylonowa

poDESZWa   przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym/indeks 
sztywności 6

WKłaDKa wymienna, ergologic

maSa 420 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48

te buty oferują perfekcyjną kombinację wy-
dajności pedałowania i maksymalnej ochro-
ny stopy i kostki na wymagających zjazdach. 
zapięcie na trzy rzepy Velcro gwarantuje 
optymalne dopasowanie, a przyczepna pode-
szwa daje trakcję, kiedy jej potrzebujesz.

WIERZCh  syntetyczny poliuretanowy, 
przewiewna siatka nylonowa

poDESZWa   przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym/indeks 
sztywności 6

WKłaDKa wymienna, ergologic

maSa 470 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48

superlekkie mtb premium zostały  zapro-
jektowane z myślą o  wymagających rowe-
rzystach, którzy nie akceptują żadnych kom-
promisów w wydajności, mocy czy szybkości. 
z systemem boa wzbogaconym rzepem i re-
gulowaną wkładką ergologic możesz dosto-
sować kształt i  poziom wsparcia, podnosząc 
efektywność i komfort.

WIERZCh   mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa   karbon hmX, dwukomponentowy pu/ 
indeks sztywności 9

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 355 g/but (42)

RoZmIaRy  38 - 48

te buty zostały opracowane dla bezkom-
promisowych 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 dopa-
sowanie.

WIERZCh   mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  karbon hmX, dwukomponentowy pu/ 
indeks sztywności 9

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa  365 g/but (42)

RoZmIaRy 38 - 48
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seRiA
spoRt

O b u w i e

Freeride daje się we znaki rowerzystom 
i  ich sprzętowi. przeznaczone do freeride'u 
buty o wysokim kroju wykonane są ze skóry 
action, by zapewnić komfort, wytrzymałość 
i  maksymalną  ochronę stóp i kostek. sznuro-
wane zapięcie zapewnia wygodne dopasowa-
nie, a przyczepna podeszwa pomaga utrzymać 
się na pedałach, niezależnie czy jeździsz w za-
trzaskach czy na platformach.

WIERZCh  skóra action, zamsz

poDESZWa  przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 485 g/but (42)

RoZmIaRy 40 - 48

prosty, wiązany sposób zapinania pozwa-
la na wygodne dopasowanie, a podeszwa 
z przyczepnej gumy gwarantuje przyjemne 
chodzenie.

WIERZCh   syntetyczny nubuck, przewiewna 
siatka nylonowa

poDESZWa  przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 400 g/but (42)

RoZmIaRy czarne 38 - 48
 beżowe 40 - 48

przeznaczone do freeride'u buty o niskim 
kroju wykonane są ze skóry action, by za-
pewnić komfort, wytrzymałość i maksymal-
ną  ochronę stóp. 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  przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 485 g/but (42)

RoZmIaRy 40 - 48

scott a.t.r. to idealny but do rowerowych 
przygód w górach. został stworzony z my-
ślą o trwałości, byś  mógł pokonać wszyst-
kie przeszkody, a jednocześnie jest lekki, co 
pomaga podczas podjazdów. dodatkowo 
ma przyczepną podeszwę dającą wyjątkową 
trakcję podczas przepraw przez strumienie 
czy wspinaczki przez nieprzejezdne tereny. 
wiązanie boa z rzepem na przodzie zapewnia 
komfortowe i wydajne dopasowanie, a wysokiej 
klasy podeszwa z gumy Vibram pozwala czuć się 
wygodnie poza rowerem.

WIERZCh   przewiewna siatka nylonowa, góra z mi-
krowłókien

poDESZWa  guma Vibram, wtryskiwany nylon wzmocnio-
ny włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 430 g/but (42)

RoZmIaRy  40 - 48

scott trail boa to idealny but do przy-
gód na górskich szlakach. został stworzo-
ny z  myślą o trwałości, a jednocześnie jest 
lekki i wystarczająco elastyczny, byś czuł się 
wygodnie. przyczepna podeszwa daje dobrą 
trakcję, kiedy musisz się podeprzeć albo zejść 
z roweru. wiązanie boa zapewnia komfort 
i wydajne dopasowanie, a podeszwa X-traction 
gwarantuje pewne chodzenie.

WIERZCh   syntetyczny nubuck, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 400 g/but (42)

RoZmIaRy 40 - 48
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SCOTT mTb
COmp lady

SCOTT mTb
prO lady

SCOTT a.T.r
lady

SCOTT Trail
lady

SCOTT Trail
bOa lady

SCOTT rOad 
prO lady

SCOTT rOad 
COmp lady

seRiA
LADy

O b u w i e

komfort i kluczowe cechy czynią te dam-
skie buty idealnymi dla entuzjastek mtb 
i  amatorek. wkładka ergologic zapewnia 
doskonałe dopasowanie do stopy, a pode-
szwa o indeksie sztywności 6 przekazuje ener-
gię na pedały, zapewniając właściwą równowa-
gę sztywności i przyjaznej kobiecym stopom 
elastyczności.

WIERZCh   syntetyczny poliuretan, przewiewna 
siatka nylonowa, język z mikrowłókien

poDESZWa   wtryskiwany nylon wzmocniony włóknem 
szklanym, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 6

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa  290 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42

ambitnym góralkom buty te oferują opty-
malny balans transmisji mocy, przyczep-
ności dzięki podeszwie X-traction z dwu-
komponentowego poliuretanu. specyficzne 
damskie podbicie i cholewka współpracują 
z  klamrą, dwoma rzepami oraz piętą ahc, 
utrzymując stopę bezpiecznie i wygodnie pod-
czas jazdy na rowerze i po zejściu z niego.

WIERZCh   mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  wtryskiwany nylon wzmocniony włóknem 
szklanym, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 330 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42

scott a.t.r. lady to idealny but do przy-
gód rowerowych w górach, zaadaptowany 
do kobiecych potrzeb. został stworzony 
z  myślą o trwałości, byś  móga pokonać 
wszystkie przeszkody, a jednocześnie lekki, 
by pomagać podczas podjazdów. dodatkowo 
ma przyczepną podeszwę dającą wyjątkową 
trakcję podczas przepraw przez strumienie czy 
wspinaczki przez nieprzejezdne tereny. wiązanie 
boa z rzepem na przodze zapewnia komfortowe 
i wydajne dopasowanie zaadaptowane, by odpo-
wiadać kobiecym stopom, a wysokiej klasy pode-
szwa z gumy Vibram pozwala czuć się wygodnie 
poza rowerem.

WIERZCh mikrowłókna, przewiewna siatka nylonowa

poDESZWa   guma Vibram, wtryskiwany nylon wzmocnio-
ny włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 380 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42

prosty, wiązany sposób zapinania i typowo 
damski krój pozwala na wygodne dopaso-
wanie, a podeszwa z przyczepnej gumy gwa-
rantuje przyjemne chodzenie.

WIERZCh   syntetyczny nubuck, przewiewna 
siatka nylonowa

poDESZWa  przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa  350 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42

scott trail boa lady to idealny but do 
przygód na górskich szlakach, zaadapto-
wany do potrzeb kobiet. został stworzony 
z myślą o trwałości, a jednocześnie jest lek-
ki i  wystarczająco elastyczny, byś czuła się 
wygodnie. przyczepna podeszwa daje dobrą 
trakcję, kiedy musisz się podeprzeć albo zejść 
z roweru. wiązanie boa zapewnia komfort 
i wydajne dopasowanie, a podeszwa X-traction 
gwarantuje pewne chodzenie.

WIERZCh   syntetyczny nubuck, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  przyczepna guma, wtryskiwany nylon 
wzmocniony włóknem szklanym

WKłaDKa wymienna ergologic

maSa 350 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42

typowe dla kobiet podbicie oraz system 
zapinania na klamrę i dwa rzepy Velcro łączą 
wygodę  i dopasowanie. indeks sztywności 
podeszwy 8 gwarantuje gładkie, efektywne 
przekazywani mocy, pozwalając na wystarcza-
jącą elastyczność, by zredukować napięcia na 
stopach i stawach.

WIERZCh   mikrowłókna, przewiewna siatka 
nylonowa

poDESZWa  wtryskiwany nylon wzmocniony włóknem 
szklanym, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 8

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa 265 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42

komfort i kluczowe cechy czynią te dam-
skie buty idealnymi dla entuzjastek jazdy 
i zawodniczek amatorek. wkładka ergologic 
zapewnia doskonałe dopasowanie do stopy, 
a podeszwa o indeksie sztywności 6  przeka-
zuje energię na pedały, zapewniając właściwy 
balans sztywności i przyjaznej stopom elastycz-
ności.

WIERZCh   syntetyczny poliuretan, przewiewna 
siatka nylonowa, język z mikrowłókien

poDESZWa  wtryskiwany nylon wzmocniony włóknem 
szklanym, dwukomponentowy pu/indeks 
sztywności 6

WKłaDKa wymienna, regulowana ergologic

maSa  230 g/but (38)

RoZmIaRy 36 - 42
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kAski

z aw s z e
z  p r z O d u

< Scott tAAl

„System MiPS to nowa, bardzo innowacyjna technologia ochrony, która 
bierze pod uwagę fakt, że większość rowerzystów upada na rowerach pod 
kątem i kiedy uderzają głową, na mózg działają siły rotacyjne. MiPS oferuje 
radykalną nową technologię, która pomaga chronić nas przed tego typu uderze-
niami. jestem zachwycony moim ScotteM lin z MiPS. Poza superkomfortem i bez-
pieczeństwem, wiedząc, że mam do czynienia z najlepszymi w tej dziedzinie technolo-
giami, czuję pewność w czasie jazdy”. Brendan Fairclough



technoLoGiA
Mips

< Scott lin

UDERzEniE PoD kąTEm

płyN mózGOwO-rdzeNiOwy

warsTwa mips O Niskm OpOrze

warsTwa mips O Niskm OpOrze mips 
NaśladująCa NaTuralNy 
meChaNizm OChrONNy mózGu

Bliska współpraca SCOTT i MIPS pozwoliła wprowadzić 

innowacyjną technologię bezpieczeństwa MIPS do gamy kasków SCOTT na 2013 r. MIPS 

będzie można znaleźć w nowych modelach SCOTT Lin i Taal.

jak upadają ludzie?
konwencjonalne kaski są testowane przez upuszczenie pionowo na 
twardą  powierzchnię. są projektowane by, chronić przed uderze-
niami na wprost.

współpracując z kilkoma wiodącymi neurochirurgami i ekspertami, 
mips doszedł do wniosku, że kiedy upadasz, twoja głowa najczęściej 
uderza w ziemię pod kątem, powodując rotacyjne obrażenia mózgu. 
mogą one poważnie uszkodzić twój mózg.

kask z mips absorbuje większość tej niszczącej energii rotacyjnej, 
oferując radykalnie lepszą ochronę.

kONCepCja mips
mips® to unikalna technologia przewidziana do ochro-
ny mózgu podczas upadków pod kątem, dzięki naśla-
downictwu naturalnej, śliskiej bariery chroniącej mózg, 
redukująca wstrząsy przenoszone na ten organ.

TesTy i iCh rezulTaTy
obszerne badania wykazały, że kaski z technologią mips znacząco redukują wstrząsy przenoszone 
na mózg podczas uderzenia pod kątem.

pOdCzas uderzeNia kask ObraCa się Na 
śliskiej pOwierzChNi mips, miNimalizująC 
rOTaCyjNe ObrażeNia, jakim pOddawaNy 
jesT mózG.

mips Naśladuje 
własNy meChaNizm 
OChrONNy mózGu

bez kasku kask bez mips kask z mips

Kaski rowerowe SCOTT łączą świetny wygląd i najlepszą funkcjonalność. Niezależnie 

od tego, czy przemieszczasz się do pracy, jeździsz z przyjaciółmi, czy ścigasz się 

w weekendy, kaski SCOTT oferują najlepszej klasy parametry dzięki zaawansowanym 

technologiom bezpieczeństwa, aerodynamicznym kształtom i mnogości dostępnych 

kolorów. Kaski SCOTT zawsze z przodu.

aNGled fall

verTiCal fall 
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SCOTT 
vaNish evO

SCOTT 
vaNish evO mTb

czarny mat/błękitny

czarny mat/szary

biały mat

czarny/błękit pétrol
contessa

czarny/czerwony

czarny/zielony

 biały/żółty rc

biały/zielony
contessa

 biały/szary

RIDER: toMAS vAitKuS

Vanish EVO oferuje najlepszą w swojej klasie 

kombinację wentylacji, dopasowania, lekko-

ści i bezpieczeństwa. Blisko współpracując 

z  naszymi zawodowymi teamami, dopraco-

waliśmy Vanisha, by entuzjastom szosy szu-

kającym kasku o wyścigowych cechach dać 

jeszcze lepszy produkt. Technologia ConeHe-

ad™ oferuje najnowsze rozwiązania w dzie-

dzinie bezpieczeństwa, a system dopasowa-

nia MRAS II zapewnia komfortowe i przyjazne 

uczucie dzień za dniem.

Vanish EVO MTB oferuje najwyższej klasy 

kombinację wentylacji, dopasowania, lekko-

ści i bezpieczeństwa. Blisko współpracując 

z  naszymi zawodowymi teamami, dopraco-

waliśmy Vanisha, by entuzjastom MTB szu-

kającym kasku o wyścigowych cechach dać 

jeszcze lepszy produkt. Technologia ConeHe-

ad™ oferuje najnowsze rozwiązania w dzie-

dzinie bezpieczeństwa, a system dopasowa-

nia MRAS II zapewnia komfortowe i przyjazne 

uczucie dzień za dniem.

konSTRUkcja
Pianka EPS o wielu gęstościach
Technologia In-Mold
poliwęglanowa skorupa

cEchy
 + Conehead
 + System dopasowania MRAS II
 + Regulowane rozdzielacze pasków

maSa
240 g (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078

konSTRUkcja
Pianka EPS o wielu gęstościach
Technologia In-Mold
poliwęglanowa skorupa

cEchy
 + Conehead
 + System dopasowania MRAS II
 + Regulowane rozdzielacze pasków
 + Odłączany daszek

maSa
250 g (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078
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SCOTT 
wiT-r

SCOTT 
wiT

SCOTT 
spliT

biały/czarny szary mat/błękitny

srebrny/czerwonyczarny/biały rcczarny/biały

czarny/zielony

biały mat/zielony
contessa

czarny/błękitny petrol 
contessa

 szary mat/błękitny

biały/szary mat

czarny/szary mat czarny/limonkowa zieleń czerwony/czarny

biały

czarny

Wit-R oferuje rozwiązania najwyższej klasy 

w średnim przedziale cenowym. Stawiając 

na niską  masę, doskonałą wentylację i bez-

pieczeństwo, dzięki poliwęglanowej klatce 

wzmacniającej, Wit-R daje pewność,  że czu-

jesz się bezpiecznie i komfortowo, niezależnie 

czy ścigasz się, czy jedziesz dla przyjemności. 

Znajdziesz w nim też nasz najlepszy system 

dopasowania M-R.A.S. II gwarantujący indywi-

dualne dopasowanie.

Wit oferuje najwyższej klasy rozwiązania 

w średnim przedziale cenowym. Stawiając 

na niską  masę, doskonałą wentylację i bez-

pieczeństwo, dzięki poliwęglanowej klatce 

wzmacniającej, Wit daje pewność, że czujesz 

się bezpiecznie i komfortowo, niezależnie czy 

ścigasz się, czy jedziesz dla przyjemności. 

Znajdziesz w nim też nasz najlepszy system 

dopasowania M-R.A.S. II gwarantujący indywi-

dualne dopasowanie.

Nowy SCOTT Split reprezentuje najnowsze 

dokonania w aerodynamice kasków triathlo-

nowych i do jazdy na czas. Pracując w bliskiej 

kooperacji z najlepszymi ekspertami od aero-

dynamiki, grupą Orica-GreenEDGE i zawodni-

kami triathlonowymi światowej klasy, zespół 

SCOTT Aerodynamic Science stworzył ko-

lejnego zwycięzcę. Optymalny kształt został 

zachowany przez optymalizację wentylacji za 

pomocą starannie zaprojektowanego wycięcia 

na twarz, głębokich wewnętrznych kanałów 

i dużego wylotu z tyłu. Jeśli szukasz jakiejś 

przewagi na kolejny wyścig, nie możesz przejść 

obojętnie obok nowego SCOTTA Split.

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + System dopasowania MRAS II
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

maSa
240 g  (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + System dopasowania MRAS II
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

 + Odłączany daszek

maSa
260 g  (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + Zoptymalizowany aerodyna-
micznie

 + System dopasowania MRAS
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

maSa
340 g rozmiar M

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078
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SCOTT 
GrOOve ii

SCOTT 
liN

SCOTT 
waTu

czarny

czarny mat błękitny mat

czerwony mat

biały mat

biały/purpurowy
contessa

zielony mat

ciemny szary mat

czarny

biały/purpurowy
contessa

biały

czerwony

srebrny

Ważący 245 g Groove II to nasz kask do jazdy 

w górach. Wykonany w technologii In-Mold 

zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki ła-

twemu w użyciu systemowi V-R.A.S, a zdej-

mowany daszek chroni Twoją twarz przed 

gorącym, letnim słońcem.

Nowy SCOTT Lin przynosi innowacyjną tech-

nologię bezpieczeństwa MIPS rowerzystom 

górskim szukającym nowinek w  przystępnej 

cenie. Dzięki zwiększonej powierzchni ochro-

ny, systemowi V-RAS i intensywnej wentylacji, 

nowy SCOTT Lin pozwoli Ci jeździć komforto-

wo i stylowo.

Ważący 250 g Watu to wykonany w tech-

nologii In-Mold kask ze zdejmowanym dasz-

kiem, w niewygórowanej cenie, w sam raz do 

codziennej jazdy i na weekendowe eskapady. 

System R.A.S., 16 otworów wentylacyjnych 

i niska masa sprawiają, że zostaje na swoim 

miejscu, a Ty czujesz się komfortowo.

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + System dopasowania VRAS
 + Większa powierzchnia ochrony
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

 + Odłączany daszek

maSa
245 g (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + Technologia MIPS
 + Sysytem dopasowaniaVRAS
 + Większa powierzchnia ochrony
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

 + Odłączany daszek

maSa
285 g (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078"

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + System dopasowania RAS
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

 + Odłączany daszek

maSa
250 g

RozmiaRy
jeden rozmiar

STanDaRDy
CE EN 1078
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SCOTT 
Taal

czarny

biel
contessa

ciemna szarość/żółty

Nowy SCOTT Taal przynosi w przystępnej ce-

nie innowacyjną technologię bezpieczeństwa 

MIPS rowerzystom szukającym najnowszych 

rozwiązań w tej dziedzinie. Niezależnie czy 

jeździsz w górach, po mieście, czy jesteś en-

tuzjastą roweru w dowolnej formie, Taal pre-

zentuje styl i funkcjonalność odpowiadające 

każdej Twojej przejażdżce.

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + Technologia MIPS
 + System dopasowania RAS
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

 + Odłączany daszek

maSa
260 g

RozmiaRy
jeden rozmiar

STanDaRDy
CE EN 1078



SCOTT 
spuNTO

SCOTT 
jibe

SCOTT 
sparTaN

błękit/pomarańcz

biały/żółty rc

czarny/limonkowa 
zieleń

biały/purpura 
contessa czarny mat

biały

czarny

brązowy mat

czarny/zielony

szary/biały

Spunto to kask dla dzieci ze wszystkimi ce-

chami produktu dla dorosłych. Łatwo regulo-

wany system dopasowania R.A.S zapewnia, że 

kask trzyma się poprawnie na głowie, zapew-

niając  bezpieczeństwo, którego wymagasz. 

Konstrukcja In-Mold, odłączany daszek i po-

większona ochrona z tyłu głowy czynią z nie-

go idealny kask dla Twojego dziecka.

Całkowicie nowy Jibe zabierze Cię do bike par-

ku i jeszcze dalej. Regulowane wyłożenie za-

pewnia, że trzyma się pewnie na głowie. A jeśli 

wybierasz się pojeździć na poważniejszych 

trasach, system podtrzymujący pasek go-

gli utrzyma je tam, gdzie powinny być, 

byś skoncentrował się na jeździe.

Jeśli szukasz kasku do freeride‘u, Spartan to 

coś dla Ciebie. Skorupa została zaprojekto-

wana tak, by zachować integralność podczas 

uderzenia, a szczęka i daszek zapewniają 

dodatkową  ochronę. Połącz to z poprawio-

nym trzymaniem gogli i masz kask, który poz-

wala Ci rozbić wszelkie bariery bez rozbijania 

sobie głowy.

konSTRUkcja
Technologia In-Mold
Skorupa poliwęglanowa

cEchy
 + System dopasowania RAS
 + Siatka przeciw owadom
 + Regulowane rozdzielacze 
pasków

 + odłączany daszek

maSa
250 g

RozmiaRy
jeden rozmiar

STanDaRDy
CE EN 1078

konSTRUkcja
Skorupa zewnętrzna 
z tworzywa ABS
Warstwa wewnętrzna z pianki 
EPS

cEchy
 + Możliwość wyprania wkładek
 + Regulacja rozmiaru 
wkładkami

maSa
400 g (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L

STanDaRDy
CE EN 1078

konSTRUkcja
Skorupa zewnętrzna z tworzy-
wa ABS
Warstwa wewnętrzna z pianki 
EPS

cEchy
 + Lekka konstrukcja
 + Możliwość wyprania wkładek
 + Wyściełany pasek pod brodą 
z zapięciem na D-ring

 + 15 otworów wentylacyjnych
 + Regulowany daszek

maSa
915 g (rozmiar M)

RozmiaRy
S-M-L-XL

STanDaRDy
CE EN 1078"
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SCOTT Tp20
objĘtoŚĆ 20	L	/	maSa 0,36	KG

toRby

N a j w y ż s z y
s Ta N da r d

pa kO wa N i a

black/lime green

cEchy
 + ergonomiczny system nośny
 + szelki z chwytami przewodu bukłaka
 + system montażu dla dwóch kijków
 + kompatybilny z bukłakiem
 + odblaskowe nadruki i paski
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SCOTT airsTrike prO
objĘtoŚĆ 20+4	L	/	maSa 0,89	KG

SCOTT airsTrike liGhT
objĘtoŚĆ 12+4	L	/	maSa 0,82	KG

SCOTT GrafTer prO
objĘtoŚĆ 18	L	/	maSa 0,92	KG

SCOTT GrafTer
objĘtoŚĆ 12	L	/	maSa 0,82	KG

pLecAki pLecAki hyDRo

SCOTT airsTrike 
hydrO
objĘtoŚĆ 4	L	/	maSa 0,55	KG

SCOTT airsTrike 
hydrO prO
objĘtoŚĆ 7,5	L	/	maSa 0,61	KG

SCOTT airsTrike 
COmpaCT
objĘtoŚĆ 9	L	/	maSa 0,62	KG

SCOTT airsTrike 
hydrO liGhT
objĘtoŚĆ 2,5	L	/	maSa 0,46	KG

czarny/czerwony

błękitny/szary

czarny

czarny/biały

czarny/biały

limonkowa zieleń

szary/fiolet

szary/fiolet

czarny

czarny/fiolet

czarny/fiolet

czarny/czerwony

czarny/czerwony czarny/żółty rc

czarny/limonkowa zieleń

czarny/limonkowa zieleń

Ergonomiczne, lekkie i wytrzymałe. Z  wystar-

czającą 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 efektyw-

ne przechowywanie rzeczy. Zewnętrzne uchwyty 

dają możliwości schowania różnych rzeczy, jak 

telefon, pompka czy bidon.

Plecaki z bukłakiem SCOTT to wydajne sportowe wypo-

sażenie z systemami transportu płynów zaprojektowane, 

by zapewnić zadowolenie i dobre samopoczucie do sa-

mego końca Twojej przejażdżki. Są wyposażone w dużą 

ilość praktycznych przegródek i komór oraz magnetyczne 

uchwyty przewodu bukłaka.

cEchy
 + klip do przypięcia kasku
 + pokrowiec przeciwdeszczowy
 + kompatybilny z bukłakiem, osobny 
przedział

 + szelki z uchwytami na przewód bukłaka

cEchy
 + ergonomicznie uformowane z myślą o kobietach 
szelki

 + pokrowiec przeciwdeszczowy
 + kompatybilny z bukłakiem, osobny przedział
 + szelki z uchwytami na przewód bukłaka
 + klip do przypięcia kasku

cEchy
 + system przewozu ochraniaczy na kolana
 + system przewozu kask full face
 + system przewozu kasku zwykłego
 + przednia kieszonka z przedziałem na 
narzędzia

 + oddzielna kieszeń na bukłak

cEchy
 + system przewozu ochraniaczy na kolana
 + system przewozu kask full face
 + system przewozu kasku zwykłego
 + przednia kieszonka z przedziałem na 
narzędzia

 + oddzielna kieszeń na bukłak

cEchy
 + jeden główny przedział na 
bukłak

 + klip do przypięcia kasku
 + Formowany panel tylny 
z miękkim wyłożeniem

 + kieszonka na mapę

cEchy
 + jeden główny przedział na bukłak
 + klip do przypięcia kasku
 + mała kieszonka na elektronikę
 + kieszonka na mapę

cEchy 
 + ergonomiczny, sztywno formowany 
panel tylny

 + elastyczne paski biodrowe
 + klip do przypięcia kasku

cEchy
 + jeden główny przedział na bukłak 
 + klip do przypięcia kasku
 + system do przypięcia pompki

bUkłak 2l
zintegrowany 
we wszystkich 
plecakach 
hydro
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toRebki
poDsioD  owe

toRby MieJskietoRby 
nA RoweR

SCOTT elephaNT liGhT
objĘtoŚĆ 0,9	L

SCOTT haNdy reGular
objĘtoŚĆ 0,3	L

SCOTT Gazelle liGhT
objĘtoŚĆ 0,6	L

SCOTT rOad rC
objĘtoŚĆ 0,4	L

SCOTT premium
objĘtoŚĆ 1	RoWER	/	maSa 10,8	KG

SCOTT ClassiC
objĘtoŚĆ 1	RoWER	/	maSa 3,5	KG

SCOTT rush paCk
objĘtoŚĆ 23	L	/	maSa 1,1	KG

SCOTT rush baG
objĘtoŚĆ 27	L	/	maSa 1,15	KG

Doświadczony rowerzysta zawsze zabiera narzędzia, 

tak na wszelki wypadek. Torebki podsiodłowe SCOTT 

pomieszczą dętkę, pompkę i jeszcze sporo więcej. In-

nowacyjne sposoby mocowania utrzymują  torebkę we 

właściwym miejscu, tak że nie wchodzi Ci w drogę, do-

póki jej nie potrzebujesz.

cEchy
 + stabilne solidne kółka, z możliwością ich  
wymiany

 + wyjmowane i zwijane ścianki ochronne 
z pianki

 + składana do przechowywania
 + wewnętrzne paski z rzepami Velcro 
do rowerów szosowych albo górskich

 + wyjmowana aluminiowa rama poprawia 
odporność na boczne uderzenia

 + oddzielne torby na koła (29")
 + oddzielne, wyściełane, zamykane zamkami 
kieszonki na pedały, spinki kół, narzędzia itp.

 + oddzielne, wyjmowalne kieszenie 
na buty/kask zapinane zamkami

cEchy
 + główny przedział na ramę i kierownicę
 + kieszenie boczne na koła
 + wygodny system przenoszenia
 + pasy kompresyjne
 + pełne wyłożenie chroniące sprzęt

cEchy
 + Wodoodporne tkaniny
 + Wodoodporne zamki
 + Ergonomiczne szelki
 + Pasek piersiowy stabilizujący ładunek.
 + Wyściełany, zawieszony przedział na 
laptopa (do 17")

 + Pętla do zamocowania lampki tylnej
 + Odblaskowe nadruki

cEchy
 + Wodoodporne tkaniny
 + Wodoodporne zamki
 + Wyściełany pianką pasek na ramię ze stabilizacją 
ładunku 

 + Wyściełany, zawieszony przedział na 
laptopa (do 17")

 + Pętla do zamocowania lampki tylnej
 + Odblaskowe nadruki

Torba to część codziennej rutyny, powinna więc być odpo-

wiednia. Torby miejskie SCOTT nie tylko fajnie wyglądają, 

oferują także wystarczająco dużo miejsca na codzienne 

gadżety. Wrzuć wszystko do środka i wskakuj na SCOTTA 

SUBA, by dobrze zacząć dzień.
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SCOTT haNdy reGular
objĘtoŚĆ 0,3	L

okuLARy

s C O T T 
p r e C i s i O N

O p T i C s



SCOTT leap

błyszczący czarny
soczewka szara

błyszczący czarny
soczewka przejrzysta

zielony mat
soczewka zielony chrom

błyszczący czarny
soczewka szara light sensitive

błyszczący biały
soczewka szara

czarny mat/niebieski
soczewka niebieski chrom

biały mat/czerony
soczewka czerwony chrom

czerwony mat
soczewka czerwony chrom

niebieski mat
soczewka niebieski chrom

sCOTT preCisiON OpTiCs

scott zna się na optyce i zdaje sobie sprawę, że wizja to klu-
czowy element twojego sukcesu w sporcie. od 1970 scott 
dostarcza najwyższej jakości gogle zawodnikom i entuzjastom 
motocrossu i sportów zimowych. z wciąż tą samą pasją, od-
daniem i precyzyją w wyborze materiałów produkty scott ey-
ewear są opracowywane dla i wraz z poważnymi zawodnikami 
i entuzjastami sportu. to właśnie dzięki tej pasji i doświadcze-
niu projektanci scotta stworzyli nowy model o przeznacze-
niu wyczynowym, by odpowiedzieć na potrzeby miłośników 
sportu.
scott precision optics to marka wysokiej jakości, która ozna-
cza najlepsze materiały i innowacyjne metody produkcji. ta 
wyjątkowa kombinacja pozwala nam oferować wolne od znie-
kształceń wysokiej jakości soczewki najwyższej z dostępnych 
na rynku jakości. scott precision optics można znaleźć we 
wszystkich produktach scott eyewear.

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 optycz-
nie poprawna, wytrzymała i zatrzymuje 100% szkodliwych 
promieni uV. soczewki optiView znaleźć można we wszyst-
kich okularach scott, są dostępne w wersjach polarized, light 
sensitive czy sun blocker oraz całej gamie różnych odcieni.

CeChy Oprawek sCOTT

 ramka Fusion
konstrukcja oprawki Fusion Frame składa się z prawie nie-
zniszczalnych, lekkich, odpornych na ścieranie materiałów, któ-
re są wyjątkowo giętkie i bardzo komfortowe. Fusion Frame to 
ekskluzywna cecha wszystkich okularów sportowych scotta.

 ramka thermal Frame
ramki thermal Frames są specyficznie zaprojektowane, by 
stworzyć okulary z wyróżniającym charakterem, o unikalnej 
kombinacji wytrzymałości i stylu. thermal Frame znaleźć moż-
na we wszystkich okularach scott z kategorii Fashion.

  system Łatwej wymiany 
soczewek

minęły dni, kiedy trzeba było się męczyć by wymienić soczew-
kę, nowy system łatwej wymiany soczewek scotta czyni 
zmianę błahostką. wystarczy proste wciśnięcie szarego przy-
cisku znajdującego się wewnątrz oprawki nad noskiem i deli-
katne wyjęcie soczewki. teraz wystarczy włożyć nową soczew-
kę, wcisnąć przycisk z powrotem i gotowe. to takie proste.

TeChNOlOGia sOCzewek

bez rozpraszających odbiĆ 
dla optycznej perFekcji
soczewki spolaryzowane scott polarized zostały zaprojektowa-
ne, by wygasić oślepiające refleksy spowodowane przez światło 
odbite od płaskich powierzchni, jak śnieg czy woda. oddzielając 
użyteczne światło od odbitego, soczewki polaryzujące wygaszają 
całe oślepiające światło. rezultat to czysta soczewka dająca po-
prawną przejrzystość i kontrast, by osiągnąć optyczną perfekcję.

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.

soczewka base 7 dla szerokiego 
i niezakłóconego pola widzenia

elastyczne zauszniki i miękkie, 
antypoślizgowe elementy noska 
trzymają pewnie i komfortowo

płynne linie i perfekcyjnie zintegro-
wane logo dla odrobiny unikalnego 
wyglądu

cEchy
 + soczewki scott optiView 
 + soczewka base 7
 + scott Fusion Frame tworzący miękką 
i elastyczną oprawkę

 + miękkie i regulowane elementy noska
 + miękkie i regulowane zauszniki
 + maksymalne pole widzenia
 + poprawiona wentylacja 

DoPaSoWaniE
 + małe i średnie twarze
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czarne
soczewki szare spolaryzowane

biały soft touch
soczewki szare

czarny soft touch
soczewki szare

skorupa żółwia
soczewki brązowe spolaryzowane

skorupa żółwia 
soczewki brązowe

czerwone/niebieskie
soczewki szaro-srebrne chrom

żółte/morska zieleń
soczewki szaro-
srebrne chrom

skorupa żółwia 
błyszczące
soczewki brązowe 
spolaryzowane

czarny błyszczący
soczewki szare

czarny błyszczący
soczewki szare 
spolaryzowane

biały błyszczący
soczewki szaro-
srebrne chrom

skorupa żółwia 
błyszczące
soczewki brązowe

SCOTT Obsess

SCOTT 
leader

SCOTT
spriNT

SCOTT 
eNdO

SCOTT OCTave

SCOTT lyriC

SCOTT 
COrd

SCOTT 
sTaGe

SCOTT
TONe

SCOTT 
fader

błyszczący czarny metaliczny
soczewki szare light sensitive

biały błyszczący
soczewki saro-srebrne chrome

błyszczący szary metaliczny
soczewki szaro-srebrne 
chrom

błyszczący czarny metaliczny
soczewku brązowe

błyszczący czarny 
metaliczny
soczewki przejrzyste

biały błyszczący
soczewki żółte
light sensitive

błyszczący szary metaliczny
soczewki szare spolaryzowane

błyszczący szary metaliczny
soczewki szare spolaryzowane

czarny błyszczący
soczewki różowe 
light sensitive

czarny mat
szoczewki szare

biały mat
soczewki szare

białe błyszczące
soczewki różowe light 
sensitive

niebieski mat
soczewki szare

błyszczący szary 
metaliczny
soczewka szaro-srebrna 
chrom

błyszczący czarny 
metaliczny
soczewka szara light 
sensitive

błyszczący czarny metaliczny
soczewka brązowa

biały błyszczący
soczewka żółta light 
sensitive

biały błyszczący
soczewki szaro-srebrne 
chrom

błyszczący czarny 
metaliczny
soczewki przejrzyste

błyszczący czarny 
metaliczny
soczewki szare 
spolaryzowane

biały błuszczący
soczewki szare light sensitive

błyszczący czarny metaliczny
soczewki żółte light sensitive 

błyszczący szary metaliczny
soczewki szare spolaryzowane

czarne
soczewki szare 
spolaryzowane

biały surreal
soczewki szare

czarny liberty
soczewki szare

oprawka rogowa
soczewki brązowe

brązowe groove
brązowy gradient

czarny błyszczący
soczewki szare

skorupa żółwia 
błyszczące
soczewki brązowe

skorupa żółwia 
błyszczące
soczewki brązowe 
spolaryzowane

czarny błyszczący
soczewki szare spo-
laryzowane

biały błyszczący
soczewki solar

biały błyszczący
soczewki szaro-srebrne 
chrom

czarny błyszczący
soczewki szare

skorupa żółwia 
błyszczące
soczewki brązowe

czarny błyszczący
soczewki szare 
spolaryzowane

skorupa żółwia błyszczące
soczewki brązowe spolaryzowane

czarny mat
soczewki solar

biały błyszczący
soczewki szaro-srebrne chrom

skorupa żółwia błyszczące
soczewki brązowe spolaryzowane

czarny błyszczący
soczewki szare

skorupa żółwia błyszczące
soczewki brązowe

czarny błyszczący
soczewki szare spo-
laryzowane

biały błyszczący
soczewki szaro-
srebrne chrom

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView 
 + Soczewki Base 8
 + SCOTT Fusion Frame 
 + Miękkie elementy noska
 + Teksturowane zauszniki

DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView 
 + Soczewka Base 7
 + SCOTT Fusion Frame 
 + System łatwej wymiany 
soczewki    

 + Miękkie i regulowane elementy 
noska

 + Miękkie końce zauszników
DoPaSoWaniE 
Twarze małe i średnie

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView 
 + Soczewki Base 8
 + SCOTT Fusion Frame 
 + System łatwej wymiany 
soczewki    

 + Miękkie i regulowane elementy 
noska

 + Miękkie końce zauszników
DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView
 + Soczewki Base 8
 + SCOTT Fusion Frame 
 + Zintegrowany karbonowy łącznik
 + Miękkie i regulowane elementy 
noska

 + Miękkie końce zauszników
DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView 
 + Soczewki Base 8
 + SCOTT Thermal Frame 

DoPaSoWaniE 
Optymalne do twarzy kobiet

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView 
 + Soczewki Base 6
 + SCOTT Thermal Frame 

DoPaSoWaniE
Twarze małe i średnie

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView
 + Soczewki Torical 8x4
 + SCOTT Thermal Frame

DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView
 + Soczewki Torical 8x4
 + SCOTT Thermal Frame

DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView
 + Soczewki Base 6
 + SCOTT Thermal Frame

DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże

cEchy
 + Soczewki SCOTT OptiView
 + Soczewki Base 6
 + SCOTT Thermal Frame

DoPaSoWaniE 
Twarze średnie i duże
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Linia odzieży rowerowej na 2013 dostarcza bezkompromisowych rozwiązań technicz-

nych i wydajności, ubrania są jednocześnie modne i sportowe. Cechująca się ja-

snymi kolorami, modnymi nadrukami i wysokiej jakości technicznymi tkaninami 

odzież SCOTTA jest połączeniem funkcjonalności i mody zaprojektowanej 

z myślą o każdym indywidualnym użytkowniku. Niezależnie od wieku, 

umiejętności, czy sposobu jazdy, mamy pełną linię koszulek, spode-

nek i kurtek, by chronić przed słońcem, wiatrem i zimnem. Odzież 

SCOTT została zaprojektowana tak, by każdy mógł podbijać 

plenery w komforcie i dobrym stylu.
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>>  kask scott WIT-R

>>  scott LEaP

>>   torebka 
podsiodŁowa 
scott GaZELLE  
LIGhT

>>  scott LEaP
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>>  buty scott ROaD COmP

>>  buty scott ROaD PREmIUm

>>  rękawiczki scott PERFORm SF

SCOTT premium
linia premium podkreśla ideę formy podążającej za funk-
cją, w której ubiór adaptuje się do ciała rowerzysty w jego 
lub jej pozycji podczas jazdy. projekt zorientowany na 
wydajność, przemyślany dobór materiałów i dobrze za-
projektowane detale, jak zapięcia, silikonowe paski i fluore-
scencyjne paski z energlo poprawiające bezpieczeństwo, 
wyróżniają tę linię.
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>>   spodenki scott RC PRO
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>>  spodenki scott RC PRO LS/FIT

>>  skarpety scott RC LIGhT

>>  scott LEaP

>>  buty scott ROaD COmP
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SCOTT rC meN
ta linia dostarcza tego, czego spodziewać się 
można po jej nazwie. rc otrzymuje wysokie noty 
za ciekawe kolory, zainspirowany ściganiem de-
sign 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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>> koszulka w's scott RC S/SL

>> scott LEaP

>> scott LEaP

>> rękawiczki w's scott RC SF

>> szorty w's scott RC LS/FIT

>> kask scott VaNISh EVO

>> kask scott WIT-R 

>> koszulka w's scott RC L/SL
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>>   torebka 
podsiodŁowa 
scott GaZELLE  
LIGhT

SCOTT rC wOmeN
maksymalna funkcjonalność zapakowana 
w  modny, inspirowany wyścigami design. 
jeśli chodzi o kolory, linia rc woman to 
mieszanka odcieni limonki, purpury z czystą 
bielą i mocnymi czerniami. wiatroodporne 
kamizelki dopełniają linię rc.
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>>  buty scott ROaD COmP >>   koszulka scott hELIUm S/SL

>>  koszulka scott hELIUm LOGO S/SL

>>  spodenki scott hELIUm ICN

>> rękawiczki scott ESSENTIaL SF

>> scott LEaP

>>  kask scott WIT-R
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SCOTT helium
mocne kolory i oszczędny design definiują kolekcję helium 
na 2013 rok. niezależnie, czy na szosę, czy w góry, linia ta 
obejmuje wszystko, od stóp do głów na każde warunki po-
godowe. 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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>>  plecak scott aIRSTRIKE LIGhT

>>  koszulka w's scott SKy S/SL

>>  kask scott WIT-R

>>  spodenki w's scott ShaDOW LS/FIT

>>  kurtka w's windbreaker scott ShaDOW

>>  kask scott WIT
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>>  buty scott ROaD PRO LaDy

>>
  t

o
p

 w
's

 s
c

o
t

t
 S

h
a

D
O

W
>>

  k
o

s
z

u
lk

a
 w

's
 s

c
o

t
t

 S
h

a
D

O
W

 P
R

O
 S

/S
L

>>
  r

ę
k

a
w

ic
z

k
i w

's
 s

c
o

t
t

 C
O

N
TE

SS
a

 a
SP

EC
T 

SF

>> scott LEaP

>>   torebka 
podsiodŁowa 
scott GaZELLE  
LIGhT

SCOTT shadOw
linia scott shadow to innowacyjne rozwiązania technicz-
ne 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 pogodo-
wych linia została uzupełniona o kurtki z gore tex® pacli-
te® i innowacyjnego gore tex® active shell oraz kamizelki 
z materiału windbreaker i windstopper®.
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>>  ko
szulka sco

tt esseNTial s/sl

koncepcJA
wkLADek scott

damskiemęskie

PReMIUM
PaDDInG

Wprowadzamy także innowacyjną koncepcję wkładek opracowanych dla maksymalnego 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 premium 
maksymalny komfort dzięki minimalnemu roz-
miarowi, anatomicznemu umieszczeniu różnych 
gęstości pianek i ergonomicznie zoptymalizo-
wanemu kształtowi. innowacyjna konstrukcja 
strefowa i wklęsłe kanały gwarantują doskonałe 
wchłanianie wilgoci i oddychalność, by zapewnić 
komfort.

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 
wchłaniają wilgoć, głębokie perforacje poprawiają 
oddychalność.

wkładka
sCOTT spOrT 
doskonała wkładka dająca długotrwały komfort 
dzięki piankom o różnej grubości i gęstości. inno-
wacyjna technologia skyVe pozwala na delikatne 
przejścia między różnymi obszarami pianki. perfo-
racja pianki poprawia oddychalność.

wkładka
sCOTT basiC
wysoce oddychalna wkładka opracowana z kon-
strukcją  zazębiających się puzli. miękkie tkaniny 
i  pianki o różnych gęstościach gwarantują co-
dzienny komfort.
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>>  kurtka windbreaker scott auTheNTiC>>  kask scott waTu

>>  kask scott waTu
>>  scott leap

>>  koszulka scott auTheNTiC l/sl

>>  koszulka scott auTheNTiC s/sl

>>  plecak scott airsTrike hydrO prO
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SCOTT auTheNTiC
inspirowana linią rc kolekcja składa hołd kolorowi. do 
klasycznych barw bieli, czerwieni i czerni dodano rzuca-
jący się w oczy limonkowy. lekkie materiały, opcje indy-
widualnej wentylacji, silikonowe paski, sportowe wkładki i 
szereg fascynujących możliwych połączeń określają linię 
authentic.

ubiory2013 rowery 151



2

2 

1

4

1

1

1

2

2

2

4

1
2

3

3

3

1

3

2
2

scott ALL MountAin tech

kOszulka sCOTT amT

szOrTy sCOTT amT

wiNdbreaker sCOTT amT

Ultralekkie, ekstremalnie trwałe i stylowe. To kluczowe fakty z nowej linii All Mountain SCOTTA. Zaprojektowane do 

wszystkich plenerowych aktywności, ta lekka kolekcja zawsze będzie Cię pchała w kierunku maksymalnej wydajności na 

rowerze górskim, podczas wspinaczki lub biegania. Z superlekkimi i funkcjonalnymi, rozciągliwymi tkaninami, zgrze-

wanymi brzegami, zminimalizowaną ilością szwów i bezkompromisowym nastawieniem na anatomiczne dopasowanie, 

to wielofunkcyjny zestaw, którego nie powinno zabraknąć w Twojej garderobie.

przyklejana kieszonka z zamknięciem Velcro

sklejane brzegi rękawów i doŁu

wnętrze pasa z lekkim wyŁożeniem

klejony pas z regulacją szerokości z rzepami Velcro

wklejany przedni zamek ze zredukowanymi szwami

laserowo wycinane otworki na bocznych panelach dla 
poprawienia wentylacji

zamek do poŁowy dŁugości

podwinięte elastyczne wykończenia na mankietach i na dole

kaptur z podwiniętym elastycznym wykończeniem i regulacją

MASA: 120 G SHIRT SCOTT AMT L/SL

*WINDBREAKER, KOSZULKA S/SL, SZORTy

SHIRT SCOTT AMT S/SLMASA: 100 G

MASA: 120 G

MASA: 60 G

CAłkOWITA MASA: 280 G
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>>  koszulka scott amT L/SL
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>>  koszulka scott amT S/SL
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>>  kask scott LIN
>>  scott LEaP
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>>  rękawiczki scott RIDaNCE LF

>>  windbreaker scott amT

>>  buty scott a.T.R

>>  buty scott mTB COmP
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SCOTT am TeCh
z naszą nową  linią  all mountain scott wchodzi na 
nowe terytoria odzieży outdoorowej. ultralekkie i eks-
tremalnie trwałe, amt wygląda doskonale, jednocześnie 
pozwalając szybko poruszać się w górach. przesadnie 
rozbudowane rzeczy należą już do przeszłości. super-
lekkie, funkcjonalne i rozciągliwe tkaniny, zgrzewane 
krawędzie, zminimalizowana ilość szwów i bezkompro-
misowe nastawienie na anatomiczne dopasowanie to 
kluczowe cechy tej lekkiej kolekcji.
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>>  plecak scott aIRSTRIKE PRO

>>  kask scott GROOVE II

>>  k
ask scott LIN

>>  koszulka scott PaTh GRaPhIC S/SL

>>  rękawiczki scott
   RIDaNCE LF

>>  koszulka scott PaTh ICN S/SL
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>>  szorty scott PaTh ChECK LS/FIT
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SCOTT miNd/paTh
stylowe i bezkompromisowo funkcjonalne – to nasze linie 
mind i path do all mountain. mocne kolory, jak ciemna pur-
pura, czerwień, zieleń i błękit, napełniają  te linie przycią-
gającymi wzrok elementami. dzięki sprytnym detalom, jak 
rozpięcia w luźnych szortach, ulepszone regulacje w pasie, 
prowadzenia przewodów odtwarzaczy mp3, kolekcje te 
przekonują na wszystkich frontach.
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>> rękawiczki w's scott      
      CONTESSa
      aSPECT SF
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>>  szorty w's
      SCOTT SKy 
      LS/FIT

>>  kask scott GROOVE II CONTESSa

>>  koszulka w's scott SKy TOP S/SL

>>  rękawiczki w's scott CONTESSa ESSENTIaL SF

>>  buty scott TRaIL LaDy

>>  koszulka w's scott CLaSSIC S/SL>>  plecak SCOTT aIRSTRIKE LIGhT CONTESSa
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>>  scott LEaP

>> scott LEaP

SCOTT sumiTa/sky
jasne odcienie ciemnej purpury, różu, limonki i tur-
kusu definiują wygląd linii do all mountain sumita 
i  sky. ze świetnymi, luźnymi krojami, nadrukami in-
spirowanymi światem mody i wieloma pomysłowymi 
technicznymi detalami imponują na szlaku, wyrażając 
twoje wyluzowane podejście do życia.
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>>  szorty scott PaTh RaCE LS/FIT

>>  koszulka scott PaTh ICN S/SL

>>  koszulka scott mIND S/SL
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>>  kask scott LIN

>>  scott LEaP

>>  kask scott LIN
>>  rękawiczki scott 

   RIDaNCE LF

>>  rękawiczki scott
 SUPERSTITOUS
 D3O LF

>>  buty scott mTB COmP
>>  skarpety scott RC TECh

>>  kurtka scott VIKOS
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SCOTT miNd/paTh
stylowe i bezkompromisowo funkcjonalne – to nasze linie 
mind i path do all mountain. mocne kolory, jak ciemna pur-
pura, czerwień, zieleń i błękit, napełniają  te linie przycią-
gającymi wzrok elementami. dzięki sprytnym detalom, jak 
rozpięcia w luźnych szortach, ulepszone regulacje w pasie, 
prowadzenia przewodów odtwarzaczy mp3, kolekcje te 
przekonują na wszystkich frontach.
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>>  kask scott WIT
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>>  top w's scott SUmITa

>>  szorty w's scott SUmITa LS/FIT

>>  szorty w's scott SKy LS/FIT

>>  buty scott a.T.R LaDy

>>  koszulka w's scott SUmITa S/SL
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>> scott LEaP

SCOTT sumiTa/sky
jasne odcienie ciemnej purpury, różu, limonki i turku-
su definiują wygląd linii do all mountain sumita i sky. ze 
świetnymi luźnymi krojami, nadrukami inspirowanymi 
światem mody i wieloma pomysłowymi technicznymi de-
talami imponują na szlaku, wyrażając twoje wyluzowane 
podejście do życia.
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>>  koszulka jr scott PRO S/SL

>>  koszulka boys scott S/SL>>  kask scott SPUNTO

>>  szorty girls scott LS/FIT

>>  koszulka girls scott S/SL

>>  rękawiczki y's scott aSPECT SF

>>  rękawiczki y's scott aSPECT LF

>>  rękawiczki y's scott aSPECT LF

>>  koszulka jr scott RC S/SL

>>  Voltage WaLKER
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>>  koszulka jr scott PRO S/SL
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SCOTT juNiOr
ubrania rowerowe dla wschodzących gwiazd: linia scotta 
dla dzieci obejmuje ciekawe ciuchy wyścigowe, jak i stylowe 
bluzy i szorty do all-mountain w modnych kolorach i weso-
łych wzorach. w przedziale 128-164 cm wzrostu każde dziec-
ko i nastolatek znajdzie odpowiednią rzecz. Funkcjonalnie 
kolekcja bazuje na ubraniach dla dorosłych i zapewnia te 
same wyjątkowe cechy techniczne. z tymi wesołymi ubiora-
mi twój mały rowerzysta stanie się wielki!
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>>  koszulka scott mIND S/SL
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>>  ochraniacze kolan scott GRENaDE PRO II
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>>  szorty scott ROaRBaN LS/FIT

>>  buty scott FREERIDE hIGh

>>  rękawiczki scott SUPERSTITOUS D3O LF

>>  plecak scott GRaFTER

>>  kask scott JIBE
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SCOTT rOarbaN
niekonwencjonalna kolekcja freeride'owa 
dla świadomych mody chłopaków podkreśla 
i łączy w unikalny sposób funkcjonalność ze 
stylem. te absolutnie najmodniejsze wzory 
obejmują całą linię krojów.

ubiory1602013 rowery



>>
  b

id
o

n
 C

O
R

PO
R

a
TE

 

>>  koszulka w’s scott PERFORmaNCE L/SL

>>  buty biegowe scott T2C EVO

>>   top scott RaCE

>>  koszulka scott PERFORmaNCE S/SL

>>  buty scott TRI PRO

>>  top scott TRI

>>  szorty scott TRI W/PaD

>>  scott LEaP

>>  scott LEaP
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SCOTT TriaThlON/
ruNNiNG
świecące kolory definiują ubrania triathlonowe i do biega-
nia. bezszwowa okolica barków w linii tri zapobiega otar-
ciom i maksymalizuje swobodę ruchów ramion. silikonowe 
paski zapobiegające ześlizgiwaniu okalają nogawki spode-
nek. w rzeczach do biegania znajdziesz też innowacyjne 
cechy, jak system wentylacji bocznej i małe kieszonki.
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jeśli chcesz odnaleźć najbliższego dealera lub centrum testowe, odwiedź:

www.sCOTT.pl

zdjęCia sTudyjNe
Fred leiser

Étienne perrenoud
bl Vision

zdjęCia akCji i lifesTyle
daniel geiger, markus greber, richard baybutt, gary perkin, 

graham watson, sven martin, nicolas teichrob, Viktor strasse, 
hansueli spitznagel, michael rauschendorfer
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andi kern, agence-couteausuisse.ch, thomas Frischknecht, 

claudio caluori, holger meyer, karen eller, timo prizel, wszystkich 
zawodników teamów scott, 

całego departamentu graficznego scott

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

wszystkie prawa zastrzeżone ©2012 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

większość zdjęć w tym katalogu 
została zrobiona 

w Val gardena/włochy 
i w bolzano/włochy.
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