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Mavic – nowoczesna technologia, wytrzymałość i wyjątkowo niska waga  
– to charakterystyka lidera kół na rynku rowerowym.
Niejednokrotnie stawały na najwyższym podium Mistrzostw Świata.
Sezon 2006 przynosi kolejne nowości, zaskakujące nowatorstwem rozwiązania oraz  
najmodniejszą stylistykę.
Mavic to ciągle profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nieustannie obecny na 
najbardziej prestiżowych wyścigach kolarskich  jak i MTB. Jego znakiem rozpoznawczym 
jest żółty samochód z logo Mavic.



 � znaki technologiczne
ISOPULSE

Metoda splotu szprych podnosząca sztywność, reduku-
jąca różnice naprężeń między szprychami i pozwalająca 
przenieść całą energię w napęd.

MAXTAL
Patent firmy MAVIC. Specjalny stop aluminium który 
sprawia, że obręcze są lżejsze i o 30% wytrzymalsze.

QRM
Uszczelnione łożyska maszynowe we wszystkich pia-
stach firmy MAVIC. Wyjątkowo solidne i odporne, mają 
minimalne opory toczenia, są regulowane i wymienialne.

QRM+
Technologia idealnie uszczelnionych i dopasowanych 
łożysk. Umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie kół do 
potrzeb. Stwarzają minimalny opór toczenia lub idealną 
odporność na wilgoć.

R3
Unikalna technologia zastosowana w hamulcach SSC za-
pewnia szybki powrót sprężyny. Technologia ta eliminuje 
drgania powstające pomiędzy sprężyną a szczękami. 
Umożliwia to płynne i efektywne hamowanie.

SUP
Metoda specjalnego łączenia obręczy bezpośrednio za 
pomocą procesu spawania, a następnie frezowania miej-
sca spawu. Dzięki temu obręcz jest ok. 40% sztywniejsza 
od obręczy o tradycyjnym łączeniu. Podczas hamowania 
miejsce złącza nie jest w ogóle odczuwalne.

UB CONTROL
Technologia UB Control polega na przetoczeniu obu 
boków obręczy w końcowej fazie procesu technologicz-
nego. W efekcie podwyższono jakość hamowania, dzięki 
osiągnięciu idealnego kontaktu klocka hamulcowego z 
obręczą.  
Dodatkowo wpływa na estetyczny wygląd.

UST TUBELESS - Universal Standard For Tubeless
Przylega idealnie, daje większą kontrolę, bez dętki, bez 
opaski na obręcz. Koncept UST eliminuje ryzyko defektu 
przez dobicie opony z góry. 
W razie przebicia opony (utkwienia ostrza) gwarantuje, 
że powietrze nagle nie zejdzie, a jazda może być konty-
nuowana przez jakiś czas.

WIN
Patent firmy Mavic. Komputerek bezprzewodowy z 
nadajnikiem cyfrowo kodowanym. System ten gwaran-
tuje perfekcyjne funkcjonowanie i zabezpiecza przed 
wszelkimi zakłóceniami zewnętrznymi.

ZICRAL
Specjalny stop aluminium o najwyższych parametrach  
mechanicznych, użyty do produkcji szprych. Szprychy 
sztywne i lekkie jak „pióro”. Wytrzymalsze o 10% od 
najlepszych szprych stalowych.

CD 
Technologia polegająca na utwardzaniu powierzchni 
obręczy przez anodowanie. Zabieg wzmacnia ścianki 
obręczy, podnosi odporność na zużycie i podwyższa 
trwałość.

CERAMIC 2
W procesie produkcyjnym powierzchnia obręczy zostaje 
obustronnie pokryta powłoką ceramiczną, składającą 
się z mieszanki tlenków aluminium i tytanu. Zastoso-
wanie tej metody daje perfekcyjną jakość użytkowania 
w najbardziej ekstremalnych warunkach terenowych i 
pogodowych. Podstawowe atuty obręczy Ceramic: 
•  trzydziestokrotne zmniejszenie temperatury obręczy 

podczas ostrego hamowania względem obręczy 
tradycyjnych 

•  skrócenie drogi hamowania do 20% na powierzchni 
suchej i do 50% w warunkach deszczowych 

•  powłoka ceramiczna przy częstym hamowaniu nie ule-
ga ścieraniu, co znacznie wydłuża żywotność obręczy.

FORE 
Nowa technologia „wiercenia” otworów, która poprzez 
topienie materiału powoduje powstawanie kołnierza w 
jednej ściance obręczy. Obręcz wykonana tą metodą jest 
czterokrotnie wytrzymalsza i sztywniejsza. Ma też niższą 
masę.

FTS - L  Force Transfer System Light
Patent technologiczny FTS - L to jeden z największych 
wynalazków firmy MAVIC,a. Utwardzona strefa kontaktu 
piasty z korpusem kasety i przenoszona transmisja 
dwoma osadzonymi po przeciwnej stronie zapadkami, 
pozwala na całkowitą niezawodność systemu. Zaletami 
tego systemu są: mała waga, toczenia, ciche funkcjono-
wanie, długa żywotność i kompatybilność (możliwość 
zamiany korpusu kasety ED na M10 i odwrotnie).

H 2  Hammer Hardening
Wzmocnienie lokalne obręczy w okolicy otworów, gdzie 
szprycha wywołuje największe przeciążenie. Technologia 
ta, wzmacniając, przedłuża jednocześnie żywotność 
obręczy uodparniając ją przed mikropęknięciami.

ISM
Przeszlifowanie zewnętrznej płaszczyzny obręczy, między 
otworami na szprychy (znacznie obniża wagę).
Zalety:
•  zmniejszenie wagi obręczy pomiędzy 30 a 40 g,
•  zachowanie sztywności i wytrzymałości obręczy, a tym 

samym koła.
Mniejsza waga obręczy pozwala osiągnąć znakomite 
wyniki. Obręcz w trudnych warunkach terenowych nadal 
zachowuje swoje właściwości, bez narażania koła na 
defekty. 
Jest to wyłączny patent firmy MAVIC. 
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koła torowe

ELLIPSE – MV-32374314
Przeznaczone sPecjalnie do treningu. 
Koła torowe używane przez mistrza olimpijskiego z Aten Ryana Bayley`a. Uznane zostały przez niego za 
znakomite koła do treningu, zarówno pod względem osiągów, sztywności jak i pod względem praktycznym. 

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód - 955 g   tył - 1040 g
OBRĘCZ: Materiał: aluminium 6106
 Łączenie: spaw SUP
 Kolor: anodowana na czarno
 Wysokość: profil 30mm
 Wiercenie: tradycyjne 
 Ogumienie: wyłącznie oponka
 Nity: profilowane, aluminiowe
 Wentyl: otwór wentyla 6,5mm
SZPRYCHY: Stal nierdzewna
 Typ: proste, płaskie, czarne
 Nyple: mosiężne typ ABS
 Ilość szprych: 20 przód i tył
 Splot: przód radialnie, tył na dwa krzyże
PIASTA: Korpus: przód i tył ze stopu aluminium, czarne
 Oś przednia i tylna: stal
 Łożyska: QRM+   
 System mocowania trybu: koronka nakręcana na gwint 1,37x24 TPI
KOMPATYBILNE: Opony
 Możliwość nakręcania koronki na tylną piastę po obu stronach.
DOSTARCZANE Z:  w komplecie nakrętki do przykręcania, kontra do koronki, instrukcja obsługi, opaski na 

obręcze, klucz do regulacji luzu łożysk (koło tylne), przedłużka wentyl, klucz do przytrzy-
mywania płaskich szprych (tylne koło), karta gwarancyjna.

COMETE TOR – MV-32376513
atenY 2004.
Comete jest tylnym kołem, które zdobyło na torze najwięcej medali i tytułów. Jest to najszybsze koło w 
swojej klasie. Na igrzyskach olimpijskich w Atenach 2004 torowcy zdobyli 10 złotych, 10 srebrnych i 10 
brązowych medali we wszystkich konkurencjach używając Comete.

charakterystyka techniczna: 
Występuje wyłącznie w wersji tylnego koła pod szytke.
WAGA: 980 g
BUDOWA: Materiał – stop aluminium 6106,
  Łączenie – spawane, połączone z płatami karbonowymi usytuowanymi po obu bokach 

koła, bok koła od strony kasety jest płaski, po przeciwnej stronie wypukły
PIASTA: Korpus piasty aluminiowy, ośka aluminiowa 
 Łożyska QRM+   
KOMPATYBILNE:  Tylko jako koło tył pod szytkę 
 Koronka nakręcana na gwint w piaście tylniej z jednej strony 1,37 x 24 TPI
DOSTARCZANE Z:  Nakrętki na ośkę, pokrowiec, instrukcja obsługi, klucz do regulacji luzu łożysk,  

przedłużka wentyla, karta gwarancyjna

IO – MV-21101
KOŁO TOROWE PRZEDNIE.  
Na torze nie do pokonania! Rekordzista pod względem ilości złotych medali i rekordów.
Posiada ogromną przewagę w swojej klasie zarówno pod względem aerodynamicznym jak i technicznym.

charakterystyka techniczna:
Dostępne wyłącznie jako przednie koło na szytkę.
WAGA: 750 g
BUDOWA: Pięcioramienne, włókna karbonowe
PIASTA:  Korpus aluminiowy, ośka aluminiowa 

Łożyska maszynowe uszczelnione, regulowane i demontowane
KOMPATYBILNE: Wyłącznie przednie koło pod szytkę 18 – 21 mm, ciśnienie powietrza 7-15 bar
DOSTARCZANE Z:  Nakrętki na ośkę, w komplecie instrukcja obsługi, klucz do regulacji luzu łożysk,  

przedłużka wentyla.
Dostępne wyłącznie w rozmiarze Ø 700
charakterystyka:
Koło aerodynamiczne, wykonane z włókien karbonowych, pięcioramienne, o maksymalnej sztywności. 
Znakomite wyprofilowanie szprych (batonów) powoduje zmniejszenie do minimum oporu powietrza.
Piasta wyposażona jest w łożyska maszynowe uszczelnione, regulowane i demontowalne.



COSMIC CARBONE PRO (tylko szytka)
M10 – MV-32375814
ED10 – MV-32375714

KARBONOWA STRZAŁA 
Stworzone do osiągania dużych szybkości, lekkie, nośne i ciągle w czołówce peletonu.

charakterystyka techniczna.
WAGA: przód 675 g, tył 835 g M10
OBRĘCZ: Materiał: 100% karbon splatany 
 Wysokość profilu: 52 mm
 Wiercenie: tradycyjne
 Wentyl: otwór 6,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna
 Typ: proste, profilowane, czarne
 Nyple: mosiężne z zabezpieczeniem
 Ilość szprych: przód 16, tył 20
  Splot: przód radialnie, tył radialnie po przeciwnej stronie trybu, na 2 krzyże od  strony 

trybu
PIASTY: Korpus przedniej piasty: karbonowa  z  kołnierzami aluminiowymi
 Korpus piasty tylniej: ze stopu aluminium, czarny
 Materiał przedniej osi: aluminium
 Materiał tylniej osi: aluminium i tytanu
 Łożyska: QRM+ maszynowe, uszczelniane, wymienne  i regulowane
 Korpus tylnej piasty w systemie FTS-L
KOMPATYBILNE: szytka, system M10 lub ED10 (patrz info. techniczne)
DOSTARCZANE Z:  Tytanowe zaciski  kół BR 601, pokrowce na koła, przedłużka wentyla, para okładzin ha-

mulcowych do obręczy karbonowych (koło tylne),, magnes do komputerka na koło (koło 
przednie), klucz do regulacji łożysk (koło tylne), klucz do szprych (koło tylne), klucz do 
przytrzymywania szprych płaskich (koło tylne), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

COSMIC CARBONE SL
szytka:  M10 – MV-32373714 • ED10 – MV-32373814
opona: M10 – MV-32375914 • ED10 – MV-32376014 

SIŁA PĘDU.
Lżejsze o 200 g, karbon o podniesionej sztywności. Posiadają wielki zapas mocy i energii, wydają specy-
ficzny szum podczas jazdy. Można im zaufać!

charakterystyka techniczna:
WAGA: Na oponkę: przód – 789 g   tył – 980 g (ED10)
 Na szytkę:   przód –760 g   tył – 955 g (ED10)
OBRĘCZ: Materiał: Maxtal, 
 Wysokość profilu obręczy: 52 mm
 Łączenie: spaw SUP
 Boki hamowania: UB Control
 Kolor: specyficzna faktura karbonowa Mavic
 Nitowanie: pojedyncze
 Cieniowanie: ISM 
 Wentyl: otwór na wentyl 6,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna
 Typ: proste, czarne, płaskie, 
 Nyple: mosiężne typ ABS 
 Ilość: przód - 16 szt. tył - 20 szt.
  Splot: przód radialnie, tył radialnie od strony przeciwnej trybu i na dwa krzyże od strony 

trybu
PIASTA: Korpus: przód i tył ze stopu aluminium, czarne
 Oś: przód i tył z aluminium
 Łożyska: QRM+
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L 
KOMPATYBILNE: Oponki i szytki
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kompozytowe BR 601 Mavic, opaski na obręcze, pokrowce na koła, przedłużka 

wentyla, magnes na koło przednie, klucz do regulacji luzu łożysk (koło tylne), klucz do 
szprych (koło tylne), klucz do przytrzymywania szprych płaskich (koło tylne), instrukcja 
obsługi i karta gwarancyjna. 
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 � koła szosowe aerodynamiczne



COSMIC ELITE
M10 – MV-32374614
ED – MV-32374714

SZTyWNE I AERODyNAmIcZNE, KOŁA DlA WSZySTKIch. 
Nowy design, nowe ultra płaskie szprychy, a przede wszystkim nowa piasta FTS-L, która zapewnia idealną 
kompatybilność z wszystkimi systemami Shimano i Campagnolo.  

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód - 890 g   tył - 1010 g (ED 10)
OBRĘCZE Materiał: stop auminium 6106
 Wysokość profilu obręczy: 30 mm
 Łączenie: spawane SUP
 Boki obręczy: UB Control
 Kolor: anodowane na czarno
 Nity: profilowane
SZPRYCHY: Stalowe nierdzewne
 Typ: proste, czarne, ultra płaskie
 Ilość: przód – 20 szt, tył – 20 szt  
  Splot: przód radialnie, tył radialnie od przeciwnej strony trybu, na dwa krzyże od strony 

trybu
PIASTA: Korpus: zintegrowany z korpusem trybu system FTS-L
 łożyska maszynowe uszczelnione, regulowane i demontowalne
KOMPATYBILNE:  M10 Simano lub ED10 Campagnolo.
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kół tradycyjne aluminiowe, instrukcja obsługi, opaski na obręcze, przedłużka 

wentyla, klucz do przytrzymywania płaskich szprych (tylne koło), karta gwarancyjna

COMETE SZOSA
na oponę: M10 – MV-20109 • ED10 – MV-20110
na szytkę: M10 – MV-20121 • ED10 – MV-20120

lIDER cZASÓWEK.
Koło tylne najczęściej preferowane przez kolarzy do jazdy na czas i w triatlonie, o niezwykłych właściwoś-
ciach aerodynamicznych. Karbonowe płaty (płaski od strony trybu i wypukły po przeciwnej stronie trybu), 
nadają niesamowity pęd i zmniejszają opory powietrza.

charakterystyka techniczna:
Występuje wyłącznie w wersji tylnego koła.
WAGA: opona i szytka – 1285 g (ED10)
STRUKTURA KOŁA: korpus obręczy – stop aluminium 6106,
 Łączenie: spaw SUP, 
 połączone płaty Karbonowe płaskie od strony trybu i wypukłe po przeciwnej stronie trybu
 Boki obręczy: UB Control
PIASTA: korpus tylny – stop aluminium
 Oś piasty: aluminium
 Łożyska: QRM+
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L 
KOMPATYBILNE: opona lub szytka
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo 
DOSTARCZANE Z:  zacisk kompozytowy MAVIC BR601, opaska na obręcz, pokrowiec, przedłużka wentyla, 

klucz do regulacji łożysk, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.
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koła szosowe aerodynamiczne



 � koła szosowe profesjonalne

KSYRIUM EQUIPE
srebrne: M10 – MV-32405714 • ED10 – MV-32405814
czarne: M10 – MV-32404714 • ED10 – MV-32404814  
modele 2005
czarne: M10 – MV-32341014 • ED10 – MV-32341114

ODKRycIE mAKSymAlNych mOżlIWOścI
KSYRIUM EQUIPE to kolejne, nowe koła z rodziny KSYRIUM, stworzone z zastosowaniem unikalnej techno-
logii, dynamiczne i niezwykle wytrzymałe.
Zastosowane nowe płaskie szprychy dodatkowo optymalizują aerodynamikę podczas jazdy. W sezonie 2006 
występują w kolorze czarnym i srebrnym.  

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 845 g, tył 995 g (ED10)
OBRĘCZE: Materiał: aluminium  6106  
 Kolor: anodowane na kolor czarny lub srebrny 
 Wysokość profilu obręczy: 25 mm
 Łączenie:  spaw  SUP 
 Wiercenie: tradycyjne 
 Nitowanie: pojedyncze
 Boki obręczy: UB Control, 
 Wentyl: otwór wentyla 6,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna, 
 Typ: proste, płaskie, czarne lub srebrne, 
 Nyple: mosiężne typu ABS 
 Ilość: przód 20 szt., tył 24 szt.,
 Splot: przód - radialnie (w słoneczko), tył - na dwa krzyże
PIASTA: Korpus przedni i tylny ze stopu aluminium czarny lub srebrny 
 Materiał osi przedniej i tylnej – stalowy
 Łożyska – QRM  
 Korpus tylnej piasty - System -  FTS-L  
KOMPATYBILNE: Oponka
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo (patrz info. techniczne )
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kół tradycyjne, aluminiowe,  opaski na obręcze
 w komplecie – instrukcja, karta gwarancyjna  

KSYRIUM ELITE 
srebrne:
Ø 700 – M10 – MV-32374014 • ED10 – MV-32373914
Ø 650 – M10 – MV-32372214 • ED10 – MV-32374414
czarne:
Ø 700 – M10 – MV-32410714 • ED10 – MV-32410814

KSyRIUm ElITE 700. mOc I ENERgIA.
Dzięki technologii Ksyrium, koła Elite pozyskały wielu fanów. Nowy design, nowe wykończenie. Udoskonalo-
ne mogą pokonać wiele kilometrów treningowych i wyścigowych.  
KSYRIUM ELITE 650. SKONCENTROWANA WITALNOść.
Aby usatysfakcjonować wszystkich użytkowników, Mavic przygotował do ich dyspozycji koła w wersji do 
małych rozmiarów ram, dla kobiet i do triathlonu.

Charakterystyka techniczna:
WAGA: Wyłącznie na oponkę
 ø 700 przód – 772 g, tył – 960 g (ED10)
 ø 650 przód – 722 g,tył – 908 g (ED10)
OBRĘCZ: Materiał: Maxtal
 Łączenie: spawane SUP
 Boki hamowania: UB Control
 Kolor: anodowane, srebrny połysk 
 Wiercenie: technologia FORE ø M 7
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna
 Typ: proste, srebrne, ultra profilowane
 Przód: 18 szt., tył: 20 szt.
 Splot: przód radialnie, tył na dwa krzyże po obu stronach
PIASTA: Korpus trybu zintegrowany z piastą, system FTS-L
 Łożyska maszynowe, uszczelnione regulowane i demontowane
KOMPATYBILNE: M10 Shimano lub D10 Campagnolo
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kół tradycyjne aluminiowe, instrukcja obsługi, klucz do szprych  

i klucz do regulacji luzu łożysk
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koła szosowe profesjonalne

KSYRIUM SL
na oponę: M10 – MV-32403214 • ED10 – MV-32403314
na szytkę: M10 – MV-32403914 • ED10 – MV-32404014
modele 2005
na oponę: M10 – MV-32339614 • ED – MV-32339714

mOcNE jAK I lEKKIE.
Lekkie, sztywne i aerodynamiczne. Przez wiele lat testowane przez zawodowców na największych wyścigach 
kolarskich. Stworzone przy użyciu najnowszych technologii MAVIC`a. Na rok 2006 zostały dodatkowo wzbo-
gacone o nową technologię anodowania - opalizujący mat.   

charakterystyka techniczna:
WAGA: Ø 700 oponka: przód 680 g, tył 855 g (ED10)
 Ø 700 szytka: przód 650 g, tył 815 g (ED10)
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal,  
 Kolor: anodowane na srebrno, opalizujący mat
 Wysokość profilu obręczy: 25 mm 
 Łączenie: spaw SUP,
 Wiercenie: technologia Fore, M7
 Boki: UB Control,
 Cieniowane: ISM
 Wentyl: otwór 6,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 Typ: proste, płaskie, srebrne, 
 Nyple: aluminiowe M7 
 Ilość: przód 18 szt., tył 20 szt.,
 Splot: przód radialnie (w słoneczko), tył ISOPULSE
PIASTA: Korpus przedni: kompozytowy z kołnierzami aluminiowymi,
 Korpus tylny: stop aluminium, srebrny  
 Materiał osi przedniej i tylnej: aluminium
 Łożyska: QRM+
 Korpus tylnej piasty: system FTS – L
KOMPATYBILNE: Oponka lub szytka
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo  
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kompozytowe MAVIC BR601, magnes do koła przedniego,  

Klucz do regulowania łożysk (koło tylne), klucz do szprych (koło tylne), klucz do  
przytrzymywania płaskich szprych (koło tylne), Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.
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KSYRIUM ES
opona M10 – MV-32402314 • ED10 – MV-32402414
szytka M10 – MV-32403014 • ED10 – MV-32403114

jESZcZE lżEjSZE ABy ŁATWIEj ZDOByĆ NOWE SZcZyTy gÓR
Mineło już 10 lat od powstania kół HELIUM: Pierwszych najlżejszych kół przygotowanych specjalnie na 
etapy górskie. Dziś zostały zastąpione nowymi kołami KSYRIUM ES (EDITION SPECIALE). Najlepsze walory 
HELIUM`a zostały połączone ze wspaniałą najnowszą  technologią KSYRIUM, co pozwoliło osiągnąć jeszcze 
mniejszą wagę i większą wytrzymałość.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Ø 700 oponka: przód 650 g, tył 805 g (ED10)
 Ø 700 szytka: przód 625 g, tył 785 g (ED10)
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal, 
 Kolor: anodowane na czarno,
 Wysokość profilu obręczy: przód 22 mm, tył 25 mm
 Łączenie: spaw SUP,
 Wiercenie: technologia Fore Ø M7
 Boki: UB Control,
 Cieniowane: ISM,
 Wentyl: otwór wentyla 6,5mm 
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 Typ: proste, płaskie, czarne,
 Nyple: aluminiowe M7 
 Ilość: przód 18 szt., tył 20 szt.,
 Splot: przód radialnie (w słoneczko), tył ISOPULSE
PIASTA: Korpus przedni: korpus karbonowy, oversize, z aluminiowymi kołnierzami
 Korpus tylny: oversize ze stopu aluminium, czerwony 
 Materiał osi przedniej z aluminium, tylnej z aluminium i tytanu   
 Łożyska: QRM+
 Korpus tylnej piasty: system FTS – L
KOMPATYBILNE: Oponka lub szytka
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo  
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tytanowe MAVIC BR601, pokrowce na koła, magnes
  na koło przednie, klucz do regulacji łożysk (koło tylne), klucz do szprych (koło tylne), 

klucz do przytrzymywania płaskich szprych (koło tylne), instrukcja i karta gwarancyjna.

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !



AKSIUM
srebrne: M10 – MV-32406414 • ED10 – MV-32406514
czarne: M10 – MV-32407114 • ED10 – MV-32407214

WSTĘP DO śWIATA KÓŁ SZOSOWych mAVIc’a
W MAVIC`u najniższy model w gamie nie oznacza najniższej jakości.
Do wyboru w  dwóch kolorach, kompatybilne również na M10 i ED10 z korpusem piasty FTS-L w charakte-
rystycznym design`ie  MAVIC. AKSIUM to solidne koła w bardzo dobrej cenie.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 920 g, tył 1060 g    
OBRĘCZE: Materiał: aluminium 6106, 
 Kolor: czarny lub srebrny anodowany,
 Wysokość profilu obręczy: 21 mm przód i tył
 Łączenie: na wcisk,
 Wiercenie: tradycyjne
 Nitowanie: pojedyncze 
 Boki: UB Control,
 Wentyl: otwór wentyla 6,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna, 
 Typ: przód - z główką zagiętą, tył - proste, płaskie, czarne, lub srebrne 
 Nyple: mosiężne typ ABS 
 ilość: przód 20 szt., tył 24 szt.,
 Splot: przód radialnie (w słoneczko), tył na 2 krzyże
PIASTA: Korpus przedni i tylny: ze stopu aluminium czarne lub srebrne
 Typ osi: przednia i tylna wykonane ze stali    
 Łożyska: QRM
 Korpus tylnej piasty: system FTS-L
KOMPATYBILNE: Oponka
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tradycyjne aluminiowe,  opaski na obręcze, instrukcja obsługi i karta gwarancyj-

na.

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

COSMOS 
srebrne: M10 – MV-32341614 • ED10 – MV-32341714
czarne: M10 – MV-32341814 • ED10 – MV-32341914

KlASycZNy mODEl mAVIc’A.
Komfortowe koła, w pełni kompatybilne na M10 Shimano lub ED10 Campagnolo. Lekkie, pewne i skutecz-
ne, pokazują swój charakter podczas pokonywania wielu kilometrów.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Ø 700: przód 815 g, tył 975 g (ED10)
OBRĘCZE: Materiał: stop aluminium 6106
 Łączenie: spaw SUP
 Boki: szlifowane UB Control 
 Profil: niski 
 Kolor: anodowane na srebrno lub czarno
 Wiercenie: tradycyjne
 Nitowanie: podwójne
 Wentyl: otwór 6,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna
 Proste, okrągłe, srebrne
 Nyple: mosiężne typ ABS
 Ilość: przód 24 szt., tył 28 szt.
 Splot: przód radialnie, tył trzy krzyże 
PIASTA: Korpus przedni i tylny ze stopu aluminium czarne lub srebrne
 Oś przednia i tylna ze stali 
 Łożyska –  QRM
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L 
KOMPATYBILNE: oponka
 M10 Shimano lub ED10 Campagnolo (patrz info. techniczne )
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tradycyjne, aluminiowe, opaski na obręcze, instrukcja i karta gwarancyjna.

 10 koła szosowe klasyczne



MA 3
Srebrna 32” – MV-14202
Srebrna 36” – MV-14203
Czarna 32” – MV-14204
Czarna 36” – MV-14205

Obręcz wysokiej jakości, klasyczna  
z pojedynczym nitem. 
Obręcz na oponkę.
kolor: srebrny i czarny
wersja: na 32”/ 36” szprych. 
waga: 470 g

CXP 22
Czarna 28’’ – MV-15502
Czarna 32” – MV-15500
Czarna 36” – MV-15503

Obręcz wysokiej jakości. Niski 
stożek, profil z kontrolnym rowkiem 
bezpieczeństwa, znajdującym się na 
bokach obręczy, wskazującym zuży-
cie obręczy w miejscu hamowania. 
Obręcz na oponkę.
kolor: czarny
wersja: na 32”/36” szprych
waga: 490 g

REFLEX
Srebrna 32” – MV-12204
Srebrna 36” – MV-12205
CD 32” – MV-12210
CD 36” – MV-12211

Najwyższej jakości klasyczna  
obręcz lekka i wytrzymała, wyłącznie 
na szytkę. Podwójnie nitowana.
Waga: 375 g

CXP 33
ø 700
Srebrna 32” – MV-13402
Srebrna 36” – MV-13403
Czarna 28” – MV-13439
Czarna 32” – MV-13404
Czarna 36” – MV-13405
ø 650 
Czarna 28” – MV-13433
Czarna 32” – MV-13434

Obręcz najwyższej jakości, profilo-
wana. Profesjonalna, przeznaczona 
do wyczynu. Występuje jako ø 700 
i ø 650.
Obręcz na oponkę.
kolor: srebrny i czarny
wersja: srebrna na 32”/36” 
szprych
czarna  na 28”/32”/36” szprych
ø 650 czarna na 28”/32” szprych
waga: ø 700 – 470 g
 ø 650 – 430 g

OPEN PRO 
CD 32 – MV-32392932
CD 36 – MV-32392936
Czarna 28 – MV-32392628
Czarna 32 – MV-32392632
Czarna 36 – MV-32392636
Srebrna 32 – MV-32392732
Srebrna 36  – MV-32392736
Ø 650
czarna 32 – MV-32393032

Najwyższej jakości obręcz klasyczna, 
najczęściej używana przez profe-
sjonalistów. Sprawdziła się, jest 
wytrzymała i niezawodna. Podwójnie 
nitowana.
Waga Ø700 – 425g
Waga Ø650 – 390g

OPEN SPORT 
Czarna 32 – MV-32397532
Czarna 36 – MV-32397536
Srebrna 32 – MV-32400532
Srebrna 36 – MV-32400536

Nowa klasyczna obręcz sportowa  
z kontrolnym rowkiem bezpieczeń-
stwa, znajdującym się na bokach 
obręczy, wskazującym zużycie 
obręczy w miejscu hamowania.
Waga: 490 g

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

www.harfa-harryson.com.pl

obręcze szosowe



 12 koła i obręcze asphalte

SPEEDCITY 
INTL – MV-32376314
CL – MV-32374514
model 2004 – MV-32343014

ZASKAKUjącA ZmIANA. 
Nowy typ kół. Możliwość zastosowania zarówno w rowerach MTB jak i miejskich. Spisują się rewelacyjnie 
zarówno w mieście jak i na drogach poza nim. Dostarczają maksymalnych wrażeń. 
Mavic stworzył specjalny adapter, który umożliwia zastosowania twoich Speedcity pod klasyczny hamulec 
v-brake. 

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód: 865 g, tył: 1095 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal
 Łączenie: SUP
 Boki: szlifowane przed anodowaniem
 Kolor: szary
 Utwardzone: CD
 Wiercenie: technologia Fore M9
 Nity: redukcje aluminiowe, wkręcane
SZPRYCHY: Materiał stal nierdzewna
 Proste, czarne
 Ilość: przód 24 szt., tył 24 szt
 Splot: przód i tył na dwa krzyże
PIASTA: Korpus kasety zintegrowany z piastą, FTS-L, zamienny
 Długość ośki: przód 100 mm, tył 135 mm
 Łożyska: maszynowe, uszczelnione, regulowane i demontowane
KOMPATYBILNE: M10 Shimano (patrz info. techniczne)
 Hamulec tarczowy: standard international, 
 6 otworów lub wersja  system Shimano Center-lock
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tradycyjne, aluminiowe, w komplecie – instrukcja obsługi

Center-Lock

Specjalne adaptery umożliwiające 
zamontowanie kół 28’’ do roweru MTB 
pod V-breake.
Idealne zastosowanie koła SPEED CITY.

A319
Czarna 32 – MV-32412432
Czarna 36 – MV-32412436
Srebrna 32 – MV-32412332
Srebrna 36 – MV-32412336

Trzykomorowa obręcz najwyższej 
jakości. Podwójnie nitowana.  
Boki szlifowane UB Control.
Waga: 597 g

125 zł
srebrna

A719
Czarna 32 – MV-32411832
Czarna 36 – MV-32411836
Srebrna 36 – MV-32411936

Obręcz najwyższej jakości, spawana. 
Posiada system bezpieczeństwa 
wskazujący zużycie boków obręczy. 
Boki szlifowane UB Control.
Waga: 565 g

A119
Czarna 32 – MV-32412132
Czarna 36 – MV-32412136
Srebrna 32 – MV-32412032
Srebrna 36 – MV-32412036

Obręcz trekkingowa. Pojedynczo 
nitowana, z kontrolnym rowkiem na 
bokach obręczy, wskazującym zuży-
cie obręczy w miejscu hamowania.
Waga: 580 g
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CROSSMAX SL – MV-29081
WyTRZymAŁE, SZTyWNE, lEKKIE I SZyBKIE.
Niesamowicie wycieniowane, superlekkie o wulkanicznym temperamencie, ulubione koła najlepszych za-
wodników cross country na świecie. Zdobyły wiele medali i tytułów między innymi Mistrzostwo Olimpijskie 
Ateny 2004 i Mistrzostwo świata Cross Country 2005 – używał ich Francuz Julien Absalon.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 650 g, tył 820 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal, 
 Kolor: anodowane na srebrno,
 Spawanie: SUP, 
 Boki hamowania: Ceramic 2,
 Wiercenie: technologia Fore Ø M7
 Wentyl: 6,5 mm, 
 Cieniowanie: ISM
 Wentyl: otwór wentyla 6,5 mm 
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 Proste, płaskie, srebrne,
 Nyple: aluminium M7
 Ilość: przód 18 szt., tył 20 szt.,
 Splot: przód radialnie, tył koncept ISOPULSE
PIASTA:  Korpus przedniej piasty: kompozytowa  z  kołnierzami aluminiowymi, tył – stop alumi-

nium, srebrne 
 Oś przednia i tylna wykonane z aluminium
 Łożyska: QRM+
 System połączenia piasty z trybem: FTS-L 
KOMPATYBILNE:  HG 8 i 9 b.
 Opony: UST Tubeless lub opona z dętką (nie stosować opaski na obręcz)
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kompozytowe MAVIC BX601, wentyl UST z akcesoriami, magnes na koło (przód), 

klucz do regulacji łożysk (tył), klucz do szprych (koło tył), klucz do przytrzymywania 
płaskich szprych (koło tył), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

CROSSMAX SL DISC
INTL – MV-29083
CL – MV-32375314

WyTRZymAŁE, SZTyWNE, lEKKIE I SZyBKIE.
Niesamowicie wycieniowane, superlekkie o wulkanicznym temperamencie, ulubione koła najlepszych za-
wodników cross country na świecie. Zdobyły wiele medali i tytułów między innymi Mistrzostwo Olimpijskie 
Ateny 2004 i Mistrzostwo świata Cross Country 2005 – używał ich Francuz Julien Absalon.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 770 g, tył 915 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal, 
 Kolor: anodowane na srebrno,
 Spawanie: SUP, 
 Hamowanie: profil specyficzny wyłącznie pod hamulce tarczowe,
 Wiercenie: technologia Fore Ø M7
 Wentyl: 6,5 mm, 
 Cieniowanie: ISM
 Wentyl: otwór wentyla 6,5 mm 
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 Proste, płaskie, srebrne,
 Nyple: aluminium M7
 Ilość: przód 24 szt., tył 24 szt.,
 Splot: przód i tył na 2 krzyże
PIASTA: Korpus przedniej i tylnej piasty: wykonane ze stopu aluminium, srebrne 
 Oś przednia i tylna wykonane z aluminium
 Łożyska: QRM+
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: HG 8 i 9 b.
  Opony: UST Tubeless lub opona z dętką (nie stosować opaski na obręcz)na hamulce 

tarczo we – standard międzynarodowy, Center-Lock
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kompozytowe MAVIC BX601, wentyl UST z akcesoriami, magnes na koło (przód), 

klucz do regulacji łożysk (tył), klucz do szprych (koło tył), klucz do przytrzymywania 
płaskich szprych (koło tył), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Center-Lock



 1� profesjonalne koła i obręcze MTB

CROSSMAX SL DISC LEFTY – MV-29097
mOcNE I SZyBKIE W WERSjI lEfTy.
Niesamowicie wycieniowane, super lekkie o wulkanicznym temperamencie, ulubione koła najlepszych za-
wodników cross country na świecie. Zdobyły wiele medali i tytułów, między innymi Mistrzostwo Olimpijskie 
Ateny 2004 i Mistrzostwo świata Cross Country 2005 – używał ich Francuz Julien Absalon.
Posiadają wszelkie walory kół Crossmax SL Disc. Przeznaczone dla użytkowników widelca Cannondale 
Headshok Lefty.

charakterystyka techniczna:
WAGA: 745 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal, Cieniowanie: ISM, 
 Spawanie: SUP, 
 Kolor: anodowane, srebrne,
 Wentyl: 6,5 mm, 
 Wiercenie: technologia Fore M7
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 Proste, płaskie, srebrne,
 Ilość: 24 szt.
 Nyple: aluminiowe M7
 Splot:na dwa krzyże
PIASTA: Wyłącznie kompatybilna z amortyzatorem Cannondale Lefty
 Łożyska: maszynowe, uszczelniane 
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: hamulce tarczowe: w standardzie międzynarodowym
 Opony: UST Tubeless lub opona z dętką (nie stosować opaski na obręcz!)
DOSTARCZANE Z:  Wentyl ust z akcesoriami, magnes, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

XC 717 DISC 
Srebrna 32” – MV-32332432
Czarna 32” – MV-32332332
Czarna 36” – MV-32332336

Lekka obręcz, przeznaczona 
wyłącznie do hamulców tarczowych, 
nitowana.
Waga: 395 g

XC 717 
Srebrna 32” – MV-32330032
Srebrna 36” – MV-32330036
Czarna 28” – MV-32330228
Czarna 32” – MV-32330232
Czarna 36” – MV-32330236
Ceramic 32” – MV-32330332

Lekka obręcz, stworzona z przy zasto-
sowaniu nowej technologii H2 (patrz 
info tech.), z kontrolnym rowkiem 
bezpieczeństwa znajdującym się na 
bokach obręczy i wskazującym na 
zużycie obręczy w miejscu hamowa-
nia. Nitowana przy użyciu  
technologii H2. Występuje również  
w wersji Ceramic. Waga: 420 g

Czarna
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profesjonalne koła MTB

CROSSMAX XL – MV-29085
NIEZASTąPIONE W KAżDych WARUNKAch.
Sztywne, lekkie i dynamiczne, najlepsze na trasy MTB. Odporne i wytrzymałe. Ze względu na wzmocnienie 
obręczy, polecane są  dla rowerzystów o większej masie ciała. 
Występują w wersji UST Tubeless, są kompatybilne również na oponę i dętkę.

charakterystyka techniczna
WAGA: Przód 730 g, tył 885 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal,
 Spawanie: SUP,
 Boki hamowania: Ceramic 2,
 Kolor: anodowane na czarno,
 Wentyl: 6,5 mm,
 Wiercenie: technologia Fore Ø M7
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 proste i okrągłe, czarne,
 Nyple: aluminiowe M7
 Ilość: przód 18 szt., tył 20 szt.,
 Splot: przód radialnie, tył concept ISOPULSE
PIASTA: Korpus przód i tył ze stopu aluminium, czarne
 Materiał osi: przód i tył z aluminium
 Łożyska: QRM+
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L 
KOMPATYBILNE: HG 8 i 9 b.
 Opony: Tubeless lub opona z dętką (nie stosować opaski na obręcz!)
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kompozytowe MAVIC BX601, wentyl UST wraz z akcesoriami, magnes do koła 

przedniego, klucz do regulacji łożysk (koło tylne), klucz do szprych (koło tylne), instruk-
cja i karta gwarancyjna.

CROSSMAX XL DISC – MV-29087
NIEZASTąPIONE W KAżDych WARUNKAch.
Sztywne, lekkie i dynamiczne, najlepsze na trasy MTB. Odporne i wytrzymałe. Ze względu na wzmocnienie 
obręczy, polecane są  dla rowerzystów o większej masie ciała. 
Występują w wersji UST Tubeless, są kompatybilne również na oponę i dętkę.

charakterystyka techniczna.
WAGA: Przód 860 g, tył 945 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal,
 Spawanie: SUP,
 Kolor: anodowane na czarno,
 Wentyl: 6,5 mm,
 Wiercenie: technologia Fore Ø M7
 Boki hamowania: specyficzny profil,  wyłącznie do hamulców tarczowych
SZPRYCHY: Materiał: Zicral, 
 Typ - proste, okrągłe, czarne,
 Nyple – aluminiowe M7
 Ilość: przód 24 szt., tył 24 szt,
 Splot: przód i tył na 2 krzyże
PIASTA: Korpus przedni i tylny ze stopu aluminium, czarne
 Materiał osi przedniej i tylnej: z aluminium
 Łożyska: QRM+
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: HG 8 i 9,
 Hamulce tarczowe: standard międzynarodowy 6 otworów,
 Opony: UST Tubeless lub opona z dętką (nie stosować opaski na obręcz!) 
DOSTARCZANE Z:  Zaciski kompozytowe MAVIC BX601, wentyl UST wraz z akcesoriami, adapter 20 mm i 

redukcje pod zacisk 9 mm, magnes koła przedniego, klucz do regulacji łożysk (koło tył), 
klucz do regulacji szprych (koło tył), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Adapter przejściowy  
z szybkozamykaczem 9 mm 
na sztywną oś 20 mm.  
Wyłącznie w wersji DISC



 1� koła MTB

CROSSMAX ENDURO – MV-32342414
PEŁNE PASjI.
Godne twojego zaufania koła UST. Z entuzjazmem pokonasz z nimi najtrudniejsze górskie trasy. Przezna-
czone do jazdy w terenie, dla amatorów jak również zawodników biorących udział w maratonach i innych 
zawodach MTB.

charakterystyka techniczna:
WAGA: przód 785 g, tył 935 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal,
 Łączenie: spawane SUP,
 Kolor: anodowanie czarny mat,
 Wentyl: 6,5 mm
 Wiercenie: technologia Fore Ø M7
 Boki: szlifowane UB-Control
SZPRYCHY: Stal nierdzewna, 
 Okrągłe, czarne, proste
 Nyple: aluminiowe M7
 Ilość: przód 18 szt., tył 20 szt.,
 Splot: przód radialnie, tył na dwa krzyże
PIASTA: korpus przód i tył wykonane ze stopu aluminium, czarne
 Typ osi przód i tył – stalowe
 Łożyska: QRM
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: M10, HG 8 i 9 b.
 Opony: UST Tubeless lub opona z dętką (nie stosować opaski na obręcz!)
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tradycyjne aluminiowe, wentyl UST z akcesoriami, instrukcja obsługi i karta 

gwarancyjna.

CROSSMAX ENDURO DISC
INTL  – MV-32341414
CL: – MV-32375514

PEŁNE PASjI.
Godne twojego zaufania koła UST. Z entuzjazmem pokonasz z nimi najtrudniejsze tereny górskie trasy. 
Przeznaczone do jazdy w terenie, dla amatorów jak również zawodników biorących udział w maratonach i 
innych zawodach MTB.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 850 g, tył 985 g
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal,
 Łączenie: spawane SUP,
 Kolor: anodowanie czarny mat,
 Wentyl: 6,5 mm
 Wiercenie: technologia Fore M7
 Boki obręczy: profil przystosowany wyłącznie na hamulce tarczowe
SZPRYCHY: Stal nierdzewna, 
 Typ - Proste,okrągłe, czarne,
 Nyple – aluminiowe M7
 Ilość: przód 24 szt., tył 24 szt.,
 Splot: przód i tył na dwa krzyże
PIASTA: Korpus kasety przód i tył: wykonane ze stopu aluminium
 Materiał osi przód i tył: stalowe
 Łożyska: QRM
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: M10, HG 8 i 9 b.
 Hamulce tarczowe: standard międzynarodowy, na 6 otworów lub wersja
 System Shimano Center-lock
 Zalecane opony: 1,00 do 2,3 UST Tubeless lub opona z dętką 
 (nie stosować opaski na obręcz!)
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tradycyjne aluminiowe, wentyl UST z akcesoriami, instrukcja obsługi i karta 

gwarancyjna.

Center-Lock

Do kół Crossmax Enduro
i Crossmax Enduro Disc
dodajemy komplet opon
gratis.

– Comp S Light Tubeless
– XL S Tubeless
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koła MTB

CROSSLAND 
czarne: INTL – MV-32340414 • CL – MV-32374914
srebrne: INTL – MV-32340214 • CL – MV-32375014

ZREAlIZOWANIE mARZEń ZA NISKą cENĘ.
Połączenie najlepszej technologii MAVIC z przystępną ofertą cenową, umożliwia zakup kół pasjonatom i 
pozwala sprawdzić się w trudnym terenie.

charakterystyka techniczna:
Koła kompatybilne jednocześnie z hamulcami tarczowymi oraz V-brake
WAGA: Przód – 970 g,tył – 1105 g
OBRĘCZE: Materiał:6106 aluminium
 Kolor: anodowane na srebrno lub czarno
 łączenie - spaw SUP,
 Wiercenie: tradycyjne 
 Boki: szlifowane UB Control,
 Nitowanie: pojedyncze
 Wentyl: otwór 6,5 mm,
SZPRYCHY: stal nierdzewna,
 Typ – srebrne lub czarne, okrągłe, proste
 Nyple – mosiężne typ ABS
 Ilość: przód 24 szt., tył 24 szt,
 Splot: przód i tył na dwa krzyże
PIASTA: Korpus przód i tył wykonany ze stopu aluminium, czarne lub srebrne
 Materiał osi przód i tył: stalowe
 Łożyska: QRM
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: M10, (HG 8 i 9 sp.)
  Hamulce tarczowe: standard międzynarodowy, na 6 otworów, wersja   

system Shimano Center-lock,lub V-BRAKE
 Opony: UST Tubeless lub tradycyjna opona z dętką
 (używać wyłącznie specjalnej opaski UST na obręcze, dostarczonej  
 w komplecie wraz z kołami!)
DOSTARCZANE Z:  Zaciski tradycyjne, aluminiowe, wentyl UST z akcesoriami, pokrywka zabezpieczająca  

wejście na Center-Lock, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Center-Lock

CROSSRIDE 
czarne – MV-32410014
srebrne – MV-32409014

WSTĘP DO śWIATA KÓŁ mTB mAVIc’A
Nowe w 2006, koła Crossride otwierają gamę kół MTB. Przystępna cena przy zachowaniu wysokiej jakości 
pozwoli każdemu ulepszyć swój rower wyposażając, go w koła MAVIC`a – do wyboru w dwóch kolorach 
czarnym lub srebrnym.

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 910 g, tył 1060 g 
OBRĘCZE: Materiał: aluminium 6106, 
 Kolor:czarny lub srebrny anodowany,
 Łączenie: na wcisk,
 Wiercenie: tradycyjne
 Nitowanie: pojedyncze 
 Boki: UB Control,
 Wentyl: otwór wentyla 8,5 mm
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna, 
 Typ - proste, płaskie, czarne lub srebrne 
 Nyple – mosiężne typ ABS
 Ilość: 24 szt. przód i tył
 Splot: przód i tył na 2 krzyże
PIASTA: Korpus piasty przód i tył: stop aluminium czarny lub srebrny
 Oś przednia i tylna wykonane ze stali
 Łożyska: QRM
 Korpus piasty tylnej:  system FTS – L,
KOMPATYBILNE: Opona
 M10 Shimano 
 Hamulce tarczowe: standard międzynarodowy lub V-brake 
DOSTARCZANE Z: Zaciski tradycyjne aluminiowe, opaski na obręcze, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !



 1� obręcze MTB

XM 317
Srebrna 32” – MV-32371632
Srebrna 36” – MV-32371636
Czarna 28’’ – MV-32371728
Czarna 32’’ – MV-32371732
Czarna 36’’ – MV-32371736

Obręcz MTB wysokiej jakości,  
pojedynczo nitowana. 
Występuje w kolorach:
srebrnym na 32 i 36 szprych,
czarnym na 28, 32 i 36 szprych
Waga: 440 g

XM 321 DISC
Czarna 32” – MV-32331932
Czarna 36” – MV-32331936

Wysokiej jakości obręcz MTB o 
szerokości 28 mm, wyłącznie do 
hamulców tarczowych, nitowana. 
Występuje w kolorze 
czarnym na 32 i 36 szprych
Waga: 570 g

XM 719
Srebrna 32” – MV-32331832
Czarna 32” – MV-32331732
Czarna 36” – MV-32331736

Najwyższej jakości obręcz MTB  
o szerokości 24,5 mm, nitowana.
Występuje w kolorze:
srebrnym na 32 szprychy
czarnym na 32/36 szprych
Waga: 460 g

XM 819 
Czarna 32” – MV-32332132

Najwyższej jakości obręcz MTB, do 
opon bezdętkowych - UST Tubeless. 
Kompatybilna również z oponą i dęt-
ką. Wiercenie – Fore. Nie stosować 
opaski na obręcz. 
Występuje w kolorze:
czarnym na 32 szprychy
Waga: 465g

XM 819 DISC
Czarna 32” – MV-32332032

Najwyższej jakości obręcz MTB do 
opon bezdętkowych - UST Tubeless, 
kompatybilna również z oponą i 
dętką. Wiercenie Fore. Nie stosować 
opaski na obręcz.
Waga: 465 g 

XM 117
Czarna 32” – MV-32330132
Czarna 36’’ – MV-32330136

Obręcz MTB standardowa.
Występuje w kolorze
czarnym na 32 i 36 szprych
Waga: 460 g 
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koła extreme
DEEMAX UST INTL – MV-32374814
modele 2004 INTL – MV-29091

EmOcjE gWARANTOWANE.
Odporne na wszystkie przeszkody i różne typy tras. Koła UST Tubeless przeznaczone głównie na trasy 
ekstremalne. Używane przez najlepszych na świecie zawodników w zjeździe i freeride. 

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód - 1120 g, tył – 1330 g
OBRĘCZ: Materiał: Maxtal
 Łączenie: spawane SUP
 Boki hamowania: specyficzny profil wyłącznie pod hamulce tarczowe
 Kolor: żółty
 Wentyl: 6,5 mm 
 Wiercenie: technologia FORE Ø M 7
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna
 Typ: proste i okrągłe, czarne 
 Nyple: aluminium M7
 Ilość: przód – 28 szt.  tył – 28 szt.
 Splot: przód i tył na trzy krzyże
PIASTA: Korpus piasty przód i tył ze stopu aluminium, żółte 
 Typ osi przedniej – aluminium, tylnej – stal 
 Łożyska – QRM+
 System połączenia piasty z trybem – FTS-L
KOMPATYBILNE: HG 8 i 9 b.
 Hamulce tarczowe: standard międzynarodowy 6 otworów
 Opony: UST Tubeless lub tradycyjna opona z dętką, nie stosować opaski na obręcz. 
DOSTARCZANE Z:  Dostarczane z: nakrętki na oś koła tylnego, adapter 20 mm i redukcja pod zacisk 9 mm, 

klucz do regulacji łożysk (koło tył), klucz do szprych (koło tył), instrukcja  
i karta gwarancyjna.

Adapter przejściowy  
z szybkozamykaczem 9 mm 
na sztywną oś 20 mm.  
Wyłącznie w wersji DISC

DEEMAX 12x150 INTL – MV-32412714
PRZEZNAcZONE DlA ZAWODOWcÓW Dh i fR.
Nowe koło tylne kompatybilne z ramami najnowszej generacji przeznaczonymi do ekstremy. Piasta szeroka i 
supersolidna, koło jeszcze bardziej sztywne i wytrzymałe.    

charakterystyka techniczna:
WAGA: Tył 1480 g 
OBRĘCZE: Materiał: Maxtal, 
 Kolor: żółty,
 Łączenie: spaw SUP
 Wiercenie: Fore
 Boki obręczy: nie przystosowane do hamulców V-brake 
 Przystosowane wyłącznie pod hamulce tarczowe.
 Wentyl: otwór pod wentyl 6,5 mm 
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna, 
 Typ: proste, okrągłe, czarne 
 Nyple: aluminium M7
 Ilość: 32 szt.
 Splot: na 3 krzyże
PIASTA: Korpus: stop aluminium, żółty 
 Materiał osi: oś stalowa 
 Łożysko: QRM+
KOMPATYBILNE: UST Tubeless
 HG 8/9 b.
 Hamulce tarczowe w standardzie międzynarodowym 
DOSTARCZANE Z: Klucz do szprych, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Adapter przejściowy  
z szybkozamykaczem 9 mm 
na sztywną oś 20 mm.  
Wyłącznie w wersji DISC

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !



 20 koła i obręcze extreme
DEETRAKS INTL – MV-32407714

AlTERNATyWA DEEmAX`a
Ta sama piasta wysokiej klasy jak w DEEMAX-ie. Koła DEETRAKS przeznaczone do zjazdu i freeride`u oraz 
sportów ekstremalnych. Uplasowane pośrodku gamy MTB gwarantują dobrą jakość i przystępną cenę. 

charakterystyka techniczna:
WAGA: Przód 1210 g, tył 1425 g   
OBRĘCZE: Materiał: aluminium 6106, 
 Kolor: czarny anodowany,
 Łączenie: na wcisk
 Wiercenie: tradycyjne
 Nitowanie: pojedyncze
 Boki obręczy: nieprzystosowane do hamulców V-brake 
 Przystosowane wyłącznie pod hamulce tarczowe.
 Wentyl: otwór pod wentyl 8,5 mm 
SZPRYCHY: Materiał: stal nierdzewna, 
 Typ: proste, okrągłe, czarne 
 Nyple: mosiężne typ ABS
 Ilość: 32 szt.przód i tył
 Splot: przód i tył na 3 krzyże
PIASTA: Korpus przód i tył: stop aluminium, czarne 
 Materiał osi: oś przednia aluminiowa, tylna stalowa 
 Łożyska: QRM+
 korpus piasty tylnej -  system FTS – L
 KOMPATYBILNE: opona
 HG 8/9 b.
 Hamulce tarczowe w standardzie międzynarodowym
DOSTARCZANE Z:  Nakrętki do osi, opaski na obręcze, adapter 20mm (wyłącznie), klucze do regulacji łożysk 

(koło tylne), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

Zestaw osi na zacisk
MV-32376701

Zestaw osi na przerzutkę
Shimano Saint
MV-32376601

Obydwa te zestawy osi są kompatybilne wyłącznie
 z tylnymi kołami DEEMAX i DEETRAX.

EX 325 DISC
Czarna 32 – MV-32331332
Czarna 36 – MV-32331336

Bardzo mocna obręcz  trzykomorowa. 
Wyłącznie na hamulec tarczowy.
Waga:  716 g
Występuje w kolorze
czarnym na 32 i 36 szprych

EX 823 DISC
Czarna 32 – MV-32384432
Czarna 36 – MV-32384436

Nowocześniejsza budowa. Najwyż-
szej jakości obręcz bezdętkowa. Nie 
używać opaski na obręcz.
Wyłącznie na hamulec tarczowy.
Waga: 657 g
Występuje w kolorze
czarnym na 32 i 36 szprych

EX 729 DISC 
CD 32” – MV-32331632
CD 36” – MV-32331636
czarna 32” – MV-32408332
czarna 36” – MV-32408336

Obręcz MTB najwyższej jakości, 
nitowana,  wyłącznie na hamulce 
tarczowe. 
Występuje w kolorze:
CD i czarnym na 32/36 szprych
Waga: 675 g

EX 721 
Srebrna 32” – MV-32331532
Srebrna 36” – MV-32331536
czarna 32” – MV-32408232
czarna 36” – MV-32408236
CD czarna 36” – MV-32331436

Topowa obręcz MTB EXTREM, 
najwyższej jakości, pojedynczo 
nitowana.
Występuje w kolorze:
srebrnym na 32/36 szprych
CD i czarnym na 32/36 szprych
Waga: 590 g
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akcesoria
WIN-TECH ES
bez kadencji – MV-32359401 • z kadencją MV-32360201

KOmPUTEREK BEZPRZEWODOWy KODOWANy cyfROWO
Bezprzewodowy komputerek rowerowy, stworzony przy użyciu najnowszej technologii MAVIC’a. WIN-TECH 
jest małym, lekkim i prostym w obsłudze urządzeniem. Jego montaż nie sprawia trudności w żadnym z 
typów rowerów. Jedynym warunkiem jest idealne zintegrowanie poszczególnych elementów. Dzięki kodowa-
niu numerycznemu nie wymaga stosowania przewodów. Jest odporny na zakłócenia i ekstremalne warunki. 
Idealnie spełnia swoje funkcje i oczekiwania użytkowników. 
Ekran – LCD
Transmisja – bezprzewodowa, cyfrowe kodowanie 
funkcje:
 - prędkość bieżąca
 - prędkość maksymalna
 - prędkość średnia
 - wskaźnik tendencji średniej prędkości 
 - dystans ogólny 
 - dystans bieżący
 - czas jazdy
 - tryb oszczędzania baterii
 - zegar
Dostarczane z: bateria CR2032, opaski zaciskowe, instrukcja obsługi, magnes uniwersalny MAVIC
Zacisk koła z nadajnikiem – kompozytowy zacisk koła ze zintegrowanym nadajnikiem prędkości.
Opcje – zestaw na drugi rower WINTECH, uchwyt na kierownicę WINTECH

WIN-TECH FS
bez kadencji – MV-32368701 • z kadencją MV-32393201

KOmPUTEREK BEZPRZEWODOWy KODOWANy cyfROWO
Identyczna technologia, te same funkcje co WINTECH ES. W przeciwieństwie do modelu WINTECH`a ES 
nadajnik montowany jest na goleni widelca.
Ekran – LCD
Transmisja – bezprzewodowa, kodowanie cyfrowe 
funkcje:
 - prędkość bieżąca
 - prędkość maksymalna
 - prędkość średnia
 - wskaźnik tendencji średniej prędkości 
 - dystans ogólny 
 - dystans bieżący
 - czas jazdy
 - tryb oszczędzania baterii
 - zegar
Dostarczane z: bateria CR2032, opaski zaciskowe, instrukcja obsługi, magnes uniwersalny MAVIC
Opcje – zestaw na drugi rower WINTECH, uchwyt na kierownicę WINTECH
OPCJE: 
BEZPRZEWODOWy cZUjNIK KADENcjI mOcOWANy NA KORBĘ.
Bezprzewodowy czujnik kadencji kodowany cyfrowo za pomocą którego przekazywane są dane do komputer-
ka. Kompatybilny z komputerkiem WINTECH ES i WINTECH FS.
Dostarczany z: bateria CR2032 + uniwersalny magnes MAVIC

HOME TRAINER
MV-32359701

Nadajnik prędkości mocowany na 
tylnym widelcu do przekazywania 
danych poprzez tylne koło podczas 
jazdy na trenażerze.
Łatwy w montażu i demontażu.
Dostarczany z: bateria CR2032 + 
uniwersalny magnes MAVIC.

CZUJNIK KADENCJI
MV-32359601

Bezprzewodowy czujnik kadencji 
kompatybilny z komputerkami  
MAVIC WinTECH ES i WinTECH FS.
Waga: 18 g

MAgNES – MV-40540
Magnes do komputerka  - specjalny, 
do kół o profilowanych  
szprychach.



 22 akcesoria
M-TECH 5/7/9 funkcji
5-funkcyjny – MV-32400601 • 7-funkcyjny –MV-32400401 • 9-funkcyjny – MV-32398901

Kompletna gama komputerków przewodowych, niezawodne, proste w montażu i użytkowaniu.  
Ekran – LCD 
przesyłanie danych – przewodowo
Dostarczane z: 
– opaski samoprzylepne (2x)
– obejma na przewody (4x)
– bateria CR2032
– opaski zaciskowe (5x)
– magnes uniwersalny MAVIC
– instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

FUNKCJE M-TECH.5 M-TECH.7 M-TECH.9

1. Prędkość bieżąca   

2. Prędkość średnia  

3. Prędkość maksymalna 

4. Dystans dzienny    

5. Dystans ogólny   

6. Stoper  

7. Zegar w trybie 12/24h 

8. Automatyczny start   

9. Automatyczne sprawdzanie funkcji   

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

HANDELBAR BRACKET KIT
MV-32399101

Zestaw umożliwiający zamontowanie 
licznika WINTECH ES i WINTECH ES na 
kierownicy o średnicy 25,8 mm
W skład zestawu wchodzą:
– uchwyt
– paski zaciskowe

2ND BIKE KIT
MV-32399001

Zestaw na drugi rower dla licznika 
WINTECH ES.
W skład zestawu wchodzi:
– uchwyt na wspornik
– magnes
– bateria CR2032
– 3 paski zciskowe
– zacisk z czujnikemM-TECH MOUNTINg KIT

MV-32425501
Zestaw umożliwiający zamontowanie 
licznika M-TECH.

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !
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akcesoria

OKŁADZINY 
Hg – MV-32384101
ED – MV-32384201

Specyficzne okładziny stosowane 
wyłącznie z karbonowymi obręczami. 
Gwarantują optymalne hamowanie we 
wszelkich warunkach atmosferycznych. 
Dostępne w wersji HG i ED.

HAMULCE SSC 
MV-70037

KONTRA KORONKI 
NA KOŁO TOROWE
MV-32397101

Kontra blokująca koronkę tylnego koła 
torowego. Kompatybilna z kołem  
ELLIPSE i COMETE.

ADAPTER HAMULCA
MV-32394401

Adapter hamulca umożliwiający zastoso-
wanie kół trekkingowych SPEEDCITY  
w rowerze MTB. 
Adaptery pod hamulce V-BRAKE monto-
wane do ramy MTB niwelują różnicę    
pomiędzy kołem 26” MTB a kołem 28” 
trekkingowym lub krossowym .

KASETA – 10 SP.
11-23 – MV-30414
12-25 – MV-30415
13-27 – MV-30416
14-25 – MV-30417

Niezastąpiona kaseta szosowa. Każda koronka kasety 
montowana jest pojedynczo. Może być stosowana w różnych 
kombinacjach.
W zależności od rodzaju podkładek dystansowych można 
dostosować kasetę na 8, 9 biegów systemu Shimano lub na 
9, 10 biegów systemu Campagnolo.

ŁAńCuCh MAVIC 
10-RZęDOWY
DO ROWERóW 
WYśCIgOWYCh
MV-32359801

KOMPOZYTOWE ZACISKI 
DO KóŁ MAVIC
BR601 MTB przód – MV-40140
BR601 MTB tył – MV-40141
BX601 szosowe przód – MV-40149
BX601 szosowe tył – MV-40150

Solidne i pewne. Szpilka ze stali nierdzewnej. System 
zaciskania - patent MAVIC. Regulacja siły zacisku  
i samo zapinanie nie jest skomplikowane i nie wyma-
ga użycia siły. Stosowane są do kół szosowych i MTB.
Waga: przód 52 g • tył 56 g

Pokrowce na koła
MTB – MV-40133
szosa – MV-40135

Pokrowce do przewozu i zabezpieczenia 
kół. Dostępne w dwóch wersjach – do 
kół szosowych oraz do kół MTB.

gUMA DO CZYSZCZENIA 
BOKóW OBRęCZY
MV-40410

Specjalna guma MAVIC, do czyszczenia boków 
obręczy z brudu i osadu po klockach hamulcowych. 
Idealnie usuwa zanieczyszczenia i przywraca boki 
obręczy do pierwotnego stanu, zapewniając  
lepsze hamowanie i bezpieczeństwo.

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !



 2� akcesoria • ubiory

NO
WOŚĆ

 !

NO
WOŚĆ

 !
SKRZYNKA SERWISOWA
szosa – MV-32407901
MTB – MV-32408001
szosa+MTB – MV-32408101

Serwisowa skrzynka MAVIC zawierająca 
niezbędne akcesoria do naprawy kół.

KLuCZ DO WKRęCANIA NITóW
MV-40630

KLUCZ DO CENTROWANIA
MV-40652

BIDON MAVIC
MV-001

KOSZuLKA DŁugI RęKAW
DEEMAX
M – MV-87013534
L – MV-87013536
XL – MV-87013538

100% bawełna

KOSZuLKA DŁugI RęKAW
SPEEDCITY
M – MV-87013734
L – MV-87013736
XL – MV-87013738

100% bawełna

T-SHIRT
KSYRIUM
M – MV-87013634
L – MV-87013636
XL – MV-87013638

100% bawełna

SKARPETKI MAVIC
35-38 – MV-50528
39-42 – MV-50529
43-46 – MV-50540

Cena – patrz cennik
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ubiory

T-SHIRT
ALL MOUNTAIN
S – MV-87013430
M – MV-87013434
L – MV-87013436
XL – MV-87013438

100% bawełna
waga 180 g

T-SHIRT
gO RIDE
S – MV-87013330
M – MV-87013334
L – MV-87013336
XL – MV-87013338

T-SHIRT
KSYRIUM ES
S – MV-87013230
M – MV-87013234
L – MV-87013236
XL – MV-87013238

100% bawełna
waga 180 g

T-SHIRT
LIVE TECHNOLOgY
S – MV-87013130
M – MV-87013134
L – MV-87013136
XL – MV-87013138

100% bawełna
waga 180 g

T-SHIRT
MTB
S – MV-87013030
M – MV-87013034
L – MV-87013036
XL – MV-87013038

100% bawełna
waga 180 g

T-SHIRT
SSC
S – MV-87012930
M – MV-87012934
L – MV-87012936
XL – MV-87012938

100% bawełna
waga 180 g

SKARPETKI MAVIC
35-38 – MV-50541
39-42 – MV-50542
43-46 – MV-50543

SKARPETKI MAVIC
39-42 – MV-50526
43-46 – MV-50527

SKARPETKI MAVIC
35-38 – MV-32393801
39-42 – MV-32393901
43-46 – MV-32394001



 2� obręcze modele 2005
X 221
Srebrna 32” – MV-32332632
Srebrna 32” - 6.5 – MV-13000
bez nita

X 317
Srebrna 32” – MV-12805
Srebrna 36” – MV-12807
Czarna 36” – MV-12823

F 519
Srebrna 32” – MV-14400
Srebrna 36” – MV-14402
Czarna 32” – MV-14410
Czarna 36” – MV-14412

F 219 DISC
Czarna 32” – MV-15005

D 521
Srebrna 32” – MV-13209
CD 32” – MV-13205
CD CERAMIC 32” – MV-13201

X 3.1
Czarna 28” – MV-15200

UST Tubeless

D 3.1 DISC
Czarna 32” – MV-15700

UST Tubeless

T 224
Srebrna 36” – MV-15100
Czarna 32” – MV-15103
Czarna 36” – MV-15101

CENY – PATRZ CENNIK
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Kompatybilność szosowych kół MAVIC z systemami Shimano i Campagnolo
1. System M10 (Shimano)
Koła MAVIC kompatybilne z przerzutką 8- i 9-biegową Shimano:
Na koła MAVIC M10 (system Shimano), pozostawiając na korpusie kasety podkładkę dystansową, możemy zamontować kasetę typu HG 
na 8 lub 9 biegów.
2. System ED (Campagnolo)
Koła MAVIC kompatybilne z przerzutką 9- i 10-biegową Campagnolo.
Dwa warianty:
a)  W przypadku koła MAVIC M10 należy zdjąć z korpusu kasety podkładkę dystansową. Następnie zamontować kasetę MAVIC M10. 

Na 9 biegów należy użyć żółte podkładki dystansowe, pomiędzy koronkami kasety. 
Na 10 biegów stosujemy czarne podkładki dystansowe.

b) Przy zastosowaniu koła MAVIC ED10 montujemy kasetę Campagnolo 9- lub 10-biegową bezpośrednio.
Zamienny korpus kasety ED10 i M10

ED10  MV-40591 M10   MV-40592
Niewątpliwie, największym osiągnięciem technologicznym MAVIC jest kompatybilność obu korpusów kasety. Posiadając koła na system 
ED10 lub M10 w przypadku zmiany grupy (Campagnolo na Shimano lub odwrotnie) możemy dokupić sam korpus kasety i zamienić go, 
dostosowując nasze koła do systemu nowej grupy.

TABELA ZALECANEgO CIśNIENIA POWIETRZA

SZOSA – TRIATHLON
Rozmiar opony Maksymalne ciśnienie

19 mm 10 bar/146 psi

23 mm 9,5 bar/138 psi

25 mm 9 bar/131 psi

28 mm 8 bar/117 psi

ASFALT – TREKKINg 
Rozmiar opony Maksymalne ciśnienie

28 - 32 mm 7 bar/103 psi

35 - 37 mm 6 bar/88 psi

SZOSA – TRIATHLON
Rozmiar opony Maksymalne ciśnienie

1” 7,7 bar/113 psi

1,2” 7 bar/103 psi

1,5” 6 bar/88 psi

1,75” 5,2 bar/76 psi

1,9” 4,8 bar/69 psi

1,95” 4,5 bar/66 psi

2” 4,3 bar/63 psi

2,1” 4 bar/59 psi

2,2” 3,7 bar/55 psi

2,3” 3,3 bar/49 psi

MTB - EXTREM 
Rozmiar opony Maksymalne ciśnienie

2,1” 3,7 bar/55 psi

2,2” 3,5 bar/52 psi

2,3” 3,3 bar/49 psi

2,4” 3,2 bar/47 psi

2,5” 3,0 bar/44 psi

2,6” 2,8 bar/41 psi

2,7” 2,7 bar/39 psi

2,8” 2,5 bar/36 psi

2,9” 2,4 bar/34 psi

3,0” 2,2 bar/32 psi
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Kaseta M10

Zestaw KIT 1 wersja podkładki dystansowe kaseta koronki

10 koronek 9 biegów żółte 11/21 11/12/13/14/15/16/17/19/21

koronka zaczynająca 11/23 11/12/13/14/15/17/19/21/23

się od 11 zębów 10 biegów czarne 11/23 11/12/13/14/15/16/17/19/21/23

Zestaw KIT 2 wersja podkładki dystansowe kaseta koronki

11 koronek 9 biegów żółte 12/21 12/13/14/15/16/17/18/19/21

koronka zaczynająca 12/23 12/13/14/15/16/17/19/21/23

się od 12 zębów 10 biegów czarne 12/23 12/13/14/15/16/17/18/19/21/23

12/25 12/13/14/15/16/17/19/21/23/25

Zestaw KIT 3 wersja podkładki dystansowe kaseta koronki

12 koronek 9 biegów żółte 13/23 13/14/15/16/17/18/19/21/23

koronka zaczynająca 13/26 13/14/15/16/17/19/21/23/26

się od 13 zębów 10 biegów czarne 13/25 13/14/15/16/17/18/19/21/23/25

13/26 13/14/15/16/17/18/19/21/23/26

13/27 13/14/15/16/17/19/21/23/25/27

Zestaw KIT 4 wersja podkładki dystansowe kaseta koronki

10 koronek 9 biegów żółte 14/23 14/15/16/17/18/19/20/21/23

koronka zaczynająca 14/25 14/15/16/17/18/19/21/23/25

się od 14 zębów 10 biegów czarne 14/25 14/15/16/17/18/19/20/21/23/25

Maksymalne obciążenie kół MAVIC
MAVIC zaleca, aby skumulowane obciążenie rowerzysty z jego 
bagażem na rowerze nie przekraczało wagi:

koła model kół
maksymalne łączne 
obciążenie kół

szosowe
o asfalt
(trekkingowe)

wszystkie 100 kg

koła MTB

Crossmax SL,
Crossmax SL DISC 85 kg

Crossmax XL, 
Crossmax XL DISC,
Crossmax Enduro, 
Crossmax Enduro DISC,
Crossland
Crossride

100 kg

Deemax UST
Deetrax 115 kg

Maksymalne obciążenie obręczy MAVIC
MAVIC zaleca, aby skumulowane obciążenie rowerzysty  
z jego bagażem na rowerze nie przekraczało wagi:

obręcze model obręczy
maksymalne łączne 
obciążenie obręczy

obręcze szosowe
MA3
Opensport 85 kg

pozostałe 100 kg

obręcze MTB

X 517 75 kg

XM 117
X 221
XM 317
XC 717
XC 717 DISC
X 618

90 kg

XM 321DISC
XM 719
XM 819
XM 819 DISC
EX 325 DISC
EX 721
EX 729 DISC
EX 823 DISC

115 kg

obręcze asfalt
(trekkingowe)

A 119
A 319 105 kg

A 719 125 kg

Respektowanie powyższych zaleceń gwarantuje długą żywotność 
obręczy i bezproblemową jazdę.
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CROSS MTB +
PROFESJONALNE CROSS COUNTRY +
MTB EXTREM
Większa sztywność i odporność, mniej defektów, lepsze osiągnięcia.
Obręcze UST Tubeless zabezpieczone są przy łaczeniach poprzez spaw SUP oraz
technologię FORE, przy zastosowaniu której, nie wierci się obręczy na wylot, lub opaskę na obręcz UST o specyficznym profilu.
Mavic jest również wynalazcą wentyla Tubeless, który jest bezpośrednio montowany do obręczy.
Montaż i demontaż opon UST Tubeless jest bardzo prosty (patrz rysunek).
Opon UST Tubeless należy używać tylko tych, które mają widoczne logo UST Tubeless.
Listę producentów opon UST Tubeless można znaleźć na stronie internetowej MAVIC www.mavic.com.
Koła UST Tubeless są przystosowane głównie do opon UST Tubeless, gdyż wtedy dają gwarancję uzyskania  
maksymalnych wyników.
Koła UST Tubeless są również kompatybilne ze standardową oponą z dętką (nie używa się wtedy opaski na obręcz).
Kontrola szczelności systemu uST Tubeless
Koło lub obręcz UST Tubeless + opona UST Tubeless
• Sprawdzić stan zewnętrzny opony (czy nie ma uszkodzeń).
• Sprawdzić czy opona z zewnątrz i obręcz są czyste (w razie potrzeby oczyścić szmatką).
•  Sprawdzić prawidłowość osadzenia: napompować 110% ciśnienia zalecanego do danej opony i spuścić całkowicie powietrze. Opona 

powinna być osadzona jak przy napompowaniu w swoim miejscu w obręczy.
• Sprawdzić stan „stopki” opony (krawędzi, która spasowana jest z obręczą ) oraz stan rowka obręczy.
•  Posmarować oponę, na całej długości osadzenia jej w obręczy oraz obręcz, od jej wewnętrznej strony, wodą z mydłem (można użyć 

płynu np. Ludwik).
•  Po założeniu opony UST Tubeless napompować do ok. 3 atmosfer, a następnie w pojemniku z wodą sprawdzić, czy nie występuje 

ewentualne ulatnianie się powietrza.
•  Ulatnianie się powietrza przy wentylu:  zdemontować wentyl, oczyścić z tłuszczu miejsce styku wentyla z obręczą i ponownie zamon-

tować (przy dokręcaniu końcówki wentyla uważać, by go nie przekręcić).
Po dokonaniu wszystkich tych czynności i stwierdzeniu, że system Tubeless jest w dalszym ciągu nieszczelny, prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą lub serwisem MSC (Mavic Serwis Center) www.harfa-harryson.com.pl.

MONTAŻ uST TuBELESS

•  Posmarować na całej długości oponę i obręcz płynem (woda z 
mydłem) 

•  Włożyć pierwszy bok opony w rowek obręczy.
•  Włożyć drugi bok opony w rowek obręczy. Zakładanie zaczynać 

od przeciwnej strony wentyla a kończyć przy wentylu.
•  Oponę zakładamy bez użycia łyżek, tak aby nie uszkodzić „stop-

ki” opony.
•  Przed pompowaniem oponę należy ułożyć prawidłowo po obu 

stronach rowka obręczy. Montaż opony kończy się, gdy oba boki 
opony zatrzasną się po obu stronach obręczy, przy napompo-
waniu do ok. 4 atmosfer. Aby upewnić się czy opona dobrze 
osadziła się w obręczy, należy spuścić powietrze. Boki opony 
powinny być w dalszym ciągu „zatrzaśnięte” w obręczy. Po 
tej czynności należy napompować powietrze w zależności od 
potrzeb.

DEMONTAŻ uST TuBELESS

•  Spuścić powietrze z opony. 
•  Zacząć zdejmować oponę od przeciwnej strony wentyla. 
•  Wypychamy oponę z obręczy na całej długości w kierunku do 

rowka obręczy.
•  Następnie należy zdjąć pierwszy bok opony, jednocześnie na 

całym jej obwodzie, w kierunku na zewnątrz obręczy.
•  Drugi bok opony, zatrzaśnięty w obręczy, wypychamy w kierunku 

do rowka obręczy na całej jej długości, po czym zdejmujemy 
oponę z obręczy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje należy zapoznać się z instruk-
cją obsługi dostarczaną wraz z kołami, zamieszczoną na stronie 
internetowej lub zwrócić się do dystrybutora.



 30 serwis po sprzedaży

MAVIC jest w samym sercu kolarstwa, zapewniając swój serwis 
na największych wyścigach takich jak Tour de France czy impre-
zach masowych jak Bike Festiwal. Wszystkie produkty MAVIC 
mają zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wy-

specjalizowane serwisy MAVIC, funkcjonujące na całym świecie. 
Koła, jako produkty gotowe, są naprawiane i serwisowane tylko i 
wyłącznie w specjalistycznych serwisach MAVIC.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie. 

1.  Skontaktuj się z Centrum Serwisowym Mavic, HARFA-HARRY-
SON  50-203 Wrocław ul. Ks. Witolda 48, tel. (0 prefix 71) 327 
82 37, fax (0 prefix 71) 327 80 92, w celu podania NUMERU 
USZKODZONEGO PRODUKTU, który trwale umieszczony jest w 
postaci kodu kreskowego na produkcie.

2.  Postępuj zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od MSC zgłoś 
się do najbliższego sklepu MAVIC’a (patrz lista sklepów na 
stronie www.harfa-harryson.com.pl) lub prześlij uszkodzony 
produkt bezpośrednio do MSC z notką zawierającą następujące 
informacje:

- Nazwisko, adres i telefon kontaktowy klienta.
- Numer uszkodzonego produktu oraz jego nazwę.
- Opis uszkodzenia.
- Dołacz dowód zakupu (fakturę lub paragon) oraz kartę gwarancyjną
UWAGA: Koła należy przesłać bez opon, kasety, torby, i zacisków. 
W celu jak najszybszej realizacji Twojego zlecenia, prosimy postę-
pować zgodnie z tą procedurą.
3.  W chwili otrzymania Twojej przesyłki przez Centrum Serwisowe 

Mavic, zostanie przeprowadzona diagnostyka i podjęta decyzja 
czy uszkodzony produkt podlega warunkom gwarancyjnym. W 

przypadku zasadnej reklamacji następuje wymiana lub naprawa 
produktu. W innym przypadku MSC oszacuje koszty ewentualnej 
naprawy. Jeżeli produkt zostanie wymieniony na nowy to stary 
zostanie zniszczony, po wyrażeniu zgody przez klienta. Jeśli zde-
cydujesz się na naprawę produktu MAVIC, prosimy o zapoznanie 
się z instrukcją techniczną lub kontakt z MSC w celu porady.

UWAGA: W przypadku zerwania lub zniszczenia kodu kreskowe-
go z NUMEREM PRODUKTU, następuje utrata gwarancji przez ten 
produkt.
W przypadku samowolnych prób napraw bez konsultacji z MSC 
odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi klient.
Bezpłatnej naprawie gwarancyjnej podlegają tylko i wyłącznie pro-
dukty zakupione w Polsce u autoryzowanych dealerów - pozostałe 
naprawiane są odpłatnie.
Niezastosowanie się do powyższych procedur spowoduje odrzu-
cenie reklamacji.
Twoje Centrum Serwisowe MAVIC’a „MSC”, jest do Twojej dys-
pozycji w sprawach dotyczących napraw i gwarancji wszelkich 
produktów MAVIC

System działania obsługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych kół MAVIC’a


