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MAX1 Tour Hole
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Rok plný novinek 
od REMERXU
Společnost REMERX s.r.o. si vydobyla renomé díky 

kvalitním hliníkovým ráfkům, následovala výroba za-
pletených kol, a v neposlední řadě výroba vlastních nábojů 
a paprsků.

Na trh uvádíme akční novinku nového silničního setu 
nebo jen zadního kola ASYM, kde je především vyřeše-
no rovnoměrné napnutí paprsků a tím se výrazně zvyšuje 
účinnost kola. Rovnoměrné předpětí paprsků vytváří ne-
obvyklou stabilitu kola.

V  nabídce jsou také silniční 
karbonová kola s  různou výškou 
ráfku 24, 38 a 50 mm a  různým 
počtem paprsků. Pro tato kola je 
důležitá kombinace redukovaných 
nerezových paprsků REMERX a ná-
boje REMERX kombinovaného nebo pro přímé usazení 
paprsků. Systém výpletu je řešen tak, aby optimalizoval 
vlastnosti karbonových kol a dával kolům výjimečnou leh-
kost z jízdy.

Nerezové paprsky o průměru 2 mm i redukované paprs-
ky REMERX mají v porovnání se špičkovými paprsky vyš-
ší pevnost o  10%. Zapletená karbonová kola REMERX 
mají stejné vlastnosti jako sety od předních světových vý-
robců, ale výrazně zajímavější cenu a rychlý servis. 

V průběhu roku 2016 uvádíme na trh nové karbonové 
silniční plášťové ráfky výšky 38 mm a vnitřní šířky 16 mm, 
které jsou určeny pro nové řady plášťů s obouvací roztečí 
16 – 18 mm. Hmotnost karbonového silničního plášťo-
vého kola bude začínat 
na 1250 g za pár.

Ve  druhé 
polovině roku 

2016 bude na  trh uveden nový 
silniční hliníkový ráfek s  nýtova-

ným hřbetem, výšky 26 mm a vnější šíři 24 mm. Vnitřní 
rozteč ráfku bude odpovídat modernímu trendu 17 mm.

Všechny modely nábojů jsou uloženy na  kvalitních 
průmyslových ložiscích (přední na 2 a zadní na 4). Na ná-
boje montujeme nové ořechy s dvěma klínky proti mecha-
nickému opotřebení pastorkem, které mají výrazné zlepše-
ní ve valivém odporu a mají výrazně vylepšen volnoběžný 
mechanismus. 

Údržba kol je snadná a na všechny výrobky společnosti 
REMERX poskytujeme záruční a pozáruční 
servis za příznivé ceny – náhradní díly skla-
dem.

Společnost REMERX s.r.o. je držitelem 
certifi kátu ISO 9001:2009. Komponenty 
do  zapletených kol REMERX jsou vyráběny 
certifi kovanými postupy, díky nim je zaruče-
na vysoká kvalita výrobků. Každý komponent 
zapleteného kola prochází přísnou technickou 

kontrolou a při konečné montáži je kladen důraz 
na dodržení předepsaných parametrů u každého za-

pleteného kola.
Zap letená kola jsou testována v externí zkušebně po-

dle normy ČSN EN ISO 4210-7, nárazovou zkouškou 
podle pravidel UCI a  dále předními českými závodníky 
v čele s mistrem světa v cyklokrosu Tomášem Paprstkou.

Nabízených zapletených kol REMERX je zkrátka bez-
počet a výběr je pouze a jen na Vás.

Zapletená kola REMERX lze jen doporučit, neboť špič-
kové technické vlastnosti v kombinaci se zajímavou cenou 
z nich dělají jedno z nejlepších řešení na trhu. 

Pokud nejste rozhodnuti s  výběrem zapleteného kola, 
obraťte se na naše obchodní oddělení, kde Vám rádi po-
radí. Pro více informací o  aktuálním sortimentu a  jeho 
dostupnosti najdete na fi remním webu www.remerx.cz.
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Nabídka sedel domácí značky MAX1, spadající 
do porfolia společnosti Cyklomax, je poměrně pes-

trá a  velká pozornost je kladena na  turistické komfortní 
modely. Vyzkoušeli jsme turistické sedlo vybavené rozměr-

ným otvorem (Hole = otvor, nikoliv hole), a pokud patříte 
k  těm, nebo spíš znáte někoho s  objemnějším pozadím, 
kdo hledá komfortní sedlo, pak jej můžeme jen doporučit. 

Základem sedla jsou ocelové ližiny a plastová skořepi-
na s  měkčenými dílci pod sedacími kostmi. To je jeden 

prvek pro dokonalé tlumení rázů, tím dalším je pak vy-
soká vrstva PE pěny se střední tuhostí, takže sedlo je sice 
hodně měkké, ale není to úplná bačkora. Celková délka 
je 270 mm, ovšem úctyhodná je 175mm šíře zadní par-
tie a rovněž špička se nenechává šířkou zahanbit. Plastová 
ochrana boků sice chybí, ale tady se rozhodně nepočítá 
s nějakým terénním využitím. Naopak doma bude sedlo 
na kole se vzpřímeným posedem, kde je podstatná část zá-
těže situovaná především na sedací partie. Těm poskytne 
tenhle 425g kousek velice solidní oporu a především zadní 
část je dokonale pohodlná a  tlak rozloží. Díky širokému 
středovému otvoru pak není cítit žádný tlak ani v této ob-
lasti, takže jen špička, kde jsou kolem středového kanálku 
po obou stranách vystouplé profi ly, o sobě dá zprvu lehce 
vědět. Pro štíhlé jezdce s úzkou pánví to nic nebude, pro-
tože by jim širší špička a v podstatě i celková šíře už překá-
žely, ale pro milovníky komfortu s dostatečně rozměrným 
pozadím to bude za 320 korun ideální společník.

(už)
velký středový otvor, 
komfort, cena jen pro širší pánev


