
SKRÄDDARSYDD FÖR 
KVINNLIGA ÅKARE 

JULIET SEVEN 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Mountainbikes särskilt för damer, hela vägen från 
ingångsnivån utan bakdämpning ända upp till stigmaskinen 
ONE-TWENTY med full fjädring. Ramar i kvalitetsaluminium 
med anpassad geometri, som förenas med damspecifika 
komponenter för att ge våra kvinnliga kunder ett väl anpassat 
sortiment.   

VIKT:
14,38 kg

ART.NR:
M191011

SKRÄDDARSYDD FÖR 
KVINNLIGA ÅKARE 

JULIET 27.5 XT-EDITION

REK.PRIS:

13 99713 997,-,-

Mountainbikes särskilt för damer, hela vägen från 
ingångsnivån utan bakdämpning ända upp till stigmaskinen 
ONE-TWENTY med full fjädring. Ramar i kvalitetsaluminium 
med anpassad geometri, som förenas med damspecifika 
komponenter för att ge våra kvinnliga kunder ett väl anpassat 
sortiment.   

VIKT:
13,25 kg

ART.NR:
M191012

ALLROUND-SKOJ LÄNGS 
STIGAR

BIG.SEVEN 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Ett alternativ till våra BIG.NINE 29-tums hardtail, för 
åkare som föredrar de mindre 650B-hjulen. Den senaste 
generationen av våra BIG.SEVEN TFS och SPEED 
mountainbikes med aluminiumram har tunt formade rör 
som skapar en ny look och en mer avslappnad geometri. 
Ett kortare överrör och högre styrrör ger en mer upprätt 
körställning och bättre uppsikt över stigen.

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191110

ALLROUND-SKOJ LÄNGS 
STIGAR

BIG.SEVEN 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Ett alternativ till våra BIG.NINE 29-tums hardtail, för 
åkare som föredrar de mindre 650B-hjulen. Den senaste 
generationen av våra BIG.SEVEN TFS och SPEED 
mountainbikes med aluminiumram har tunt formade rör 
som skapar en ny look och en mer avslappnad geometri. 
Ett kortare överrör och högre styrrör ger en mer upprätt 
körställning och bättre uppsikt över stigen.

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191115



SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191120

SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191125

SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE 100

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
13,45 kg

ART.NR:
M191130

SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE 600

REK.PRIS:

13 99913 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
11,87 kg

ART.NR:
M191135



SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE XT-EDITION

REK.PRIS:

13 99713 997,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
11,79 kg

ART.NR:
M191140

SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE NX-EDITION

REK.PRIS:

15 49915 499,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
11,95 kg

ART.NR:
M191145

SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE 4000

REK.PRIS:

20 99920 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
11,28 kg

ART.NR:
M191150

SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE 6000

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
10,67 kg

ART.NR:
M191255



SNABB, PÅLITLIG OCH 
UTAN KOMPROMISSER

BIG.NINE TEAM

REK.PRIS:

62 99962 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
8,53 kg

ART.NR:
M191270

UPPHÄV TYNGDLAGEN

ONE-SIXTY 800

REK.PRIS:

32 99932 999,-,-

Vår testvinnande enduro-cykel förenar design med 
lättviktsram och en aggressiv geometri. ONE-SIXTY 
fortsätter att få alldeles fantastiska omdömen från cyklister 
och från pressen och har tagit sig hela vägen till ökända 
DIRT 100 (tidningen DIRT:s ultimata guide till 2018 
års hetaste mountainbike-produkter). Det kompetenta 
dämpningssystemet ger närmast bottenlöst vandring i 
nedförsbacken, utan att sinka dig när du ska upp till stigens 
topp.

VIKT:
14,7 kg

ART.NR:
M192010

SATSA STORT – HA KUL

BIG.TRAIL 400

REK.PRIS:

12 99912 999,-,-

Kul med hardtail med fokus på utför. Vår 650B+ hardtail för 
stigar ger massor av grepp och förenar en lång och utsträckt 
geometri med etablerade stigcykelfunktioner som dropper 
post, enkelt drev och Boost-teknologi - för maxupplevelse 
längs stigen.

VIKT:
13,6 kg

ART.NR:
M192030

OFFICIELL 
VASALOPPSCYKEL

NINETY-SIX 29 600 VASA 
EVERTSBERG

REK.PRIS:

21 99921 999,-,-

Vår tävlingstestade cross country- och marathon-cykel 
med full fjädring. 100 mm fullt aktiv och ändå helt gungfri 
bakdämpare för körning och tävling med «full gas». En 
mångsidig och superlätt tävlingsmaskin som enkelt hänger 
med i snabb stigkörning när tillfälle bjuds. En kedjekrans, 
optimerad fjädring och klar för dropper post.

VIKT:
13,13 kg

ART.NR:
M192515



FOKUS PÅ XC OCH 
MARATHON

NINETY-SIX 29 4000

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Vår tävlingstestade cross country- och marathon-cykel 
med full fjädring. 100 mm fullt aktiv och ändå helt gungfri 
bakdämpare för körning och tävling med «Full gas». En 
mångsidig och superlätt tävlingsmaskin som enkelt hänger 
med i snabb stigkörning när tillfälle bjuds. En kedjekrans, 
optimerad fjädring och klar för dropper post.

VIKT:
12,2 kg

ART.NR:
M192525

FOKUS PÅ XC OCH 
MARATHON

NINETY-SIX 29 6000

REK.PRIS:

34 99934 999,-,-

Vår tävlingstestade cross country- och marathon-cykel 
med full fjädring. 100 mm fullt aktiv och ändå helt gungfri 
bakdämpare för körning och tävling med «full gas». En 
mångsidig och superlätt tävlingsmaskin som enkelt hänger 
med i snabb stigkörning när tillfälle bjuds. En kedjekrans, 
optimerad fjädring och klar för dropper post.

VIKT:
12,02 kg

ART.NR:
M192535

FOKUS PÅ XC OCH 
MARATHON

NINETY-SIX 29 TEAM

REK.PRIS:

74 99974 999,-,-

Vår tävlingstestade cross country- och marathon-cykel 
med full fjädring. 100 mm fullt aktiv och ändå helt gungfri 
bakdämpare för körning och tävling med «full gas». En 
mångsidig och superlätt tävlingsmaskin som enkelt hänger 
med i snabb stigkörning när tillfälle bjuds. En kedjekrans, 
optimerad fjädring och klar för dropper post.

VIKT:
10,05 kg

ART.NR:
M192560

ALLAS ALLROUND 
– NU ÄNNU BÄTTRE

ONE-TWENTY 29 400

REK.PRIS:

16 99916 999,-,-

Vår «allt-i-ett-cykel». 2019 års ONE-TWENTY har fått en helt 
ny design, som förbättrar vikten och styvheten och finjusterar 
den moderna stigcykelgeometrin ytterligare. Tack vare det 
är vår cykel med medellång vandring nu än mer kapabel på 
krävande stigar, men också perfekt rustad för att hålla farten 
uppe på mindre tekniskt krävande maraton- eller bergsspår. 
Och dessutom är det en av de cyklar i vårt mountainbike-
sortiment som har bäst acceleration.

VIKT:
14,75 kg

ART.NR:
M192610



ALLAS ALLROUND 
– NU ÄNNU BÄTTRE

ONE-TWENTY 29 600

REK.PRIS:

23 99923 999,-,-

Vår «allt-i-ett-cykel». 2019 års ONE-TWENTY har fått en helt 
ny design, som förbättrar vikten och styvheten och finjusterar 
den moderna stigcykelgeometrin ytterligare. Tack vare det 
är vår cykel med medellång vandring nu än mer kapabel på 
krävande stigar, men också perfekt rustad för att hålla farten 
uppe på mindre tekniskt krävande maraton- eller bergsspår. 
Och dessutom är det en av de cyklar i vårt mountainbike-
sortiment som har bäst acceleration.

VIKT:
14,64 kg

ART.NR:
M192615

ALLAS ALLROUND 
– NU ÄNNU BÄTTRE

ONE-TWENTY 29 800

REK.PRIS:

28 99928 999,-,-

Vår «allt-i-ett-cykel». 2019 års ONE-TWENTY har fått en helt 
ny design, som förbättrar vikten och styvheten och finjusterar 
den moderna stigcykelgeometrin ytterligare. Tack vare det 
är vår cykel med medellång vandring nu än mer kapabel på 
krävande stigar, men också perfekt rustad för att hålla farten 
uppe på mindre tekniskt krävande maraton- eller bergsspår. 
Och dessutom är det en av de cyklar i vårt mountainbike-
sortiment som har bäst acceleration.

VIKT:
14,34 kg

ART.NR:
M192620

ALLAS ALLROUND 
– NU ÄNNU BÄTTRE

ONE-TWENTY 29 6000

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

Vår «allt-i-ett-cykel». 2019 års ONE-TWENTY har fått en helt 
ny design, som förbättrar vikten och styvheten och finjusterar 
den moderna stigcykelgeometrin ytterligare. Tack vare det 
är vår cykel med medellång vandring nu än mer kapabel på 
krävande stigar, men också perfekt rustad för att hålla farten 
uppe på mindre tekniskt krävande maraton- eller bergsspår. 
Och dessutom är det en av de cyklar i vårt mountainbike-
sortiment som har bäst acceleration.

VIKT:
13,85 kg

ART.NR:
M192625

ALLAS ALLROUND 
– NU ÄNNU BÄTTRE

ONE-TWENTY 29 8000

REK.PRIS:

64 99964 999,-,-

Vår «allt-i-ett-cykel». 2019 års ONE-TWENTY har fått en helt 
ny design, som förbättrar vikten och styvheten och finjusterar 
den moderna stigcykelgeometrin ytterligare. Tack vare det 
är vår cykel med medellång vandring nu än mer kapabel på 
krävande stigar, men också perfekt rustad för att hålla farten 
uppe på mindre tekniskt krävande maraton- eller bergsspår. 
Och dessutom är det en av de cyklar i vårt mountainbike-
sortiment som har bäst acceleration.

VIKT:
12,56 kg

ART.NR:
M192630



KUL I TERRÄNGEN OCH 
LÄNGST STIGEN

ONE-FORTY 600

REK.PRIS:

23 99923 999,-,-

Cykeln, som lyfter cyklingsnöjet till helt nya höjder, 
presenterades 2018 och blev direkt en vinnare bland både 
stigcyklister och den internationella cykelpressen. Vår 140 mm 
stigmaskin kallades för en cykel «med fantastisk trampeffekt, 
superb dämpning och manöverförmåga i toppklass» (MBR), 
som var «en jäkla njutning att köra» (FLOW), en cykel som 
«drar ivrigt framåt» (IMB) och «en av de bästa cyklar med 
medelvandring vi kört» (MBUK). Det supermjuka och aktiva 
fjädringssystemet i förening med fantastisk trampeffektivitet 
gör ONE-FORTY till den perfekta stigcykeln för långa krävande 
dagar på sadeln, liksom för tekniska pass längs stigar.

VIKT:
14,71 kg

ART.NR:
M192710

KUL I TERRÄNGEN OCH 
LÄNGST STIGEN

ONE-FORTY 800

REK.PRIS:

27 99727 997,-,-

Cykeln, som lyfter cyklingsnöjet till helt nya höjder, 
presenterades 2018 och blev direkt en vinnare bland både 
stigcyklister och den internationella cykelpressen. Vår 140 mm 
stigmaskin kallades för en cykel «med fantastisk trampeffekt, 
superb dämpning och manöverförmåga i toppklass» (MBR), 
som var «en jäkla njutning att köra» (FLOW), en cykel som 
«drar ivrigt framåt» (IMB) och «en av de bästa cyklar med 
medelvandring vi kört» (MBUK). Det supermjuka och aktiva 
fjädringssystemet i förening med fantastisk trampeffektivitet 
gör ONE-FORTY till den perfekta stigcykeln för långa 
krävande dagar på sadeln, liksom för tekniska pass längs 
stigar.

VIKT:
14,36 kg

ART.NR:
M192715

KUL I TERRÄNGEN OCH 
LÄNGST STIGEN

ONE-FORTY 900

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Cykeln, som lyfter cyklingsnöjet till helt nya höjder, 
presenterades 2018 och blev direkt en vinnare bland både 
stigcyklister och den internationella cykelpressen. Vår 140 mm 
stigmaskin kallades för en cykel «med fantastisk trampeffekt, 
superb dämpning och manöverförmåga i toppklass» (MBR), 
som var «en jäkla njutning att köra» (FLOW), en cykel som 
«drar ivrigt framåt» (IMB) och «en av de bästa cyklar med 
medelvandring vi kört» (MBUK). Det supermjuka och aktiva 
fjädringssystemet i förening med fantastisk trampeffektivitet 
gör ONE-FORTY till den perfekta stigcykeln för långa krävande 
dagar på sadeln, liksom för tekniska pass längs stigar.

VIKT:
13,8 kg

ART.NR:
M192720

UPPHÄV TYNGDLAGEN

ONE-SIXTY M#RIDA

REK.PRIS:

59 99959 999,-,-

Vår testvinnande enduro-cykel förenar design med 
lättviktsram och en aggressiv geometri. ONE-SIXTY 
fortsätter att få alldeles fantastiska omdömen från cyklister 
och från pressen och har tagit sig hela vägen till ökända 
DIRT 100 (tidningen DIRT:s ultimata guide till 2018 
års hetaste mountainbike-produkter). Det kompetenta 
dämpningssystemet ger närmast bottenlöst vandring i 
nedförsbacken, utan att sinka dig när du ska upp till stigens 
topp.

VIKT:
13,71 kg

ART.NR:
M192825



KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
14,38 kg

ART.NR:
M193010

KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY 20, DAM

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M193035

KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
14,38 kg

ART.NR:
M193040

KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY 20, DAM

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M193045



KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY 100

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
13,7 kg

ART.NR:
M193050

KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY 100, DAM

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
13,52 kg

ART.NR:
M193055

KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY XT-EDITION, 
HERR

REK.PRIS:

10 99710 997,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,06 kg

ART.NR:
M193060

KOMFORT OCH 
ALLROUND-FUNKTION

CROSSWAY XT-EDITION, DAM

REK.PRIS:

13 49913 499,-,-

Den perfekta mixen av komfort, skön upplevelse och allround-
funktion - passar för träning, pendling och avkopplande rundor 
i skogen och längs stigar. CROSSWAY-serien är tillverkad 
av lätt aluminium i toppkvalitet, med möjlighet att montera 
stänkskärmar, pakethållare och stöd - det perfekta valet för 
vardagscykling. Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,67 kg

ART.NR:
M193065



SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 20

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,28 kg

ART.NR:
M193110

SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 20, DAM

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,38 kg

ART.NR:
M193115

SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 100

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
11,91 kg

ART.NR:
M193120

SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 100, DAM

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,25 kg

ART.NR:
M193125



SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 100

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,25 kg

ART.NR:
M193130

SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 100, DAM

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
12,25 kg

ART.NR:
M193135

SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN XT-
EDITION

REK.PRIS:

10 99710 997,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
10,73 kg

ART.NR:
M193140

SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 300

REK.PRIS:

9 9999 999,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
11,39 kg

ART.NR:
M193150



SNABB, ELEGANT OCH 
MED SIN TID

CROSSWAY URBAN 300, DAM

REK.PRIS:

9 9999 999,-,-

En snabbare och mer tidsenlig version av vår bästsäljare 
CROSSWAY - elegant, minimalistisk och klar för 
stadsdjungeln. De viktigaste skillnaderna ligger i de klassiskt 
mer runda rören och den styva gaffeln. Dessutom har den 
fjädrande sadelstolpen och den inställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd - på 
övriga modeller i serien kan det lätt monteras (gäller även 
pakethållare). Finns även med ram med lågt insteg.

VIKT:
11,82 kg

ART.NR:
M193155

LÄTT, MÅNGSIDIG, SNABB 
OCH BEKVÄM

SPEEDER 100

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

SPEEDER är snabb och lätt och delar många egenskaper med 
landsvägscyklar. Geometrin med ett långt styrrör ger en mer 
upprätt och bekvämare körställning. Den komfortinspirerade 
geometrin, det raka styret och de kraftfulla skivbromsarna gör 
SPEEDER perfekt för snabb pendling och träningsrundor.

VIKT:
10,08 kg

ART.NR:
M193210

TRÄNINGSCYKLAR MED 
KVINNLIG TOUCH

SPEEDER 100 JULIET

REK.PRIS:

7 9997 999,-,-

Lätta «triple butted» aluminiumramar med lättrullande 
700c-hjul gör det lekande lätt att klara långa distanser. I 
kombination med raka styren och kraftfulla skivbromsar är 
SPEEDER JULIET superenkel att hantera. 

VIKT:
10,14 kg

ART.NR:
M193211

LÄTT, MÅNGSIDIG, SNABB 
OCH BEKVÄM

SPEEDER 400

REK.PRIS:

12 49912 499,-,-

SPEEDER är snabb och lätt och delar många egenskaper med 
landsvägscyklar. Geometrin med ett långt styrrör ger en mer 
upprätt och bekvämare körställning. Den komfortinspirerade 
geometrin, det raka styret och de kraftfulla skivbromsarna gör 
SPEEDER perfekt för snabb pendling och träningsrundor.

VIKT:
9,12 kg

ART.NR:
M193240



RACING, TRÄNING, 
PENDLING – ALLT-I-ETT

CYCLO CROSS 100

REK.PRIS:

9 9999 999,-,-

Tävling, träning, pendling - allt i en cykel! Våra CX-cyklar 
är designade för tävling, men passar lika bra till snabba 
cykelpendlare eller vinterträning för landsvägscyklisten. 
100-modellen kommer med en lätt och elegant 
aluminiumram, moderna och exakta växlingar med en 1X11-
drivlina, samt pålitliga och säkra mekaniska skivbromsar.

VIKT:
10,26 kg

ART.NR:
M194010

RACING, TRÄNING, 
PENDLING – ALLT-I-ETT

MISSION CX 400

REK.PRIS:

14 99914 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt som superpendling eller 
vinterträning. Vår nya MISSION CX förenar ett cyclocross-
fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper som gör 
den till en sofistikerad «vardagscykel». Den erbjuder inte bara 
en ny och modern ramdesign, utan dessutom en uppdaterad 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. MISSION CX-serien 
har ramalternativ med både aluminium i toppkvalitet till 
överkomligt pris och styv kolfiber. För ökad funktionalitet har 
kablarna dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår.

VIKT:
9,49 kg

ART.NR:
M194020

RACING, TRÄNING, 
PENDLING – ALLT-I-ETT

MISSION CX 600

REK.PRIS:

17 99917 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt som superpendling eller 
vinterträning. Vår nya MISSION CX förenar ett cyclocross-
fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper som gör 
den till en sofistikerad «vardagscykel». Den erbjuder inte bara 
en ny och modern ramdesign, utan dessutom en uppdaterad 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. MISSION CX-serien 
har ramalternativ med både aluminium i toppkvalitet till 
överkomligt pris och styv kolfiber. För ökad funktionalitet har 
kablarna dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår.

VIKT:
9,59 kg

ART.NR:
M194030

RACING, TRÄNING, 
PENDLING – ALLT-I-ETT

MISSION CX 5000

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt som superpendling eller 
vinterträning. Vår nya MISSION CX förenar ett cyclocross-
fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper som gör 
den till en sofistikerad «vardagscykel». Den erbjuder inte bara 
en ny och modern ramdesign, utan dessutom en uppdaterad 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. MISSION CX-serien 
har ramalternativ med både aluminium i toppkvalitet till 
överkomligt pris och styv kolfiber. För ökad funktionalitet har 
kablarna dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår.

VIKT:
8,73 kg

ART.NR:
M194040



RACING, TRÄNING, 
PENDLING – ALLT-I-ETT

MISSION CX 8000

REK.PRIS:

42 99942 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt som superpendling eller 
vinterträning. Vår nya MISSION CX förenar ett cyclocross-
fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper som gör 
den till en sofistikerad «vardagscykel». Den erbjuder inte bara 
en ny och modern ramdesign, utan dessutom en uppdaterad 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. MISSION CX-serien 
har ramalternativ med både aluminium i toppkvalitet till 
överkomligt pris och styv kolfiber. För ökad funktionalitet har 
kablarna dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår.

VIKT:
7,72 kg

ART.NR:
M194050

DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 200

REK.PRIS:

11 99911 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo).

VIKT:
10,34 kg

ART.NR:
M194510

DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 300

REK.PRIS:

13 99913 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo). 

VIKT:
9,98 kg

ART.NR:
M194520

DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 400

REK.PRIS:

16 99916 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo).

VIKT:
10,17 kg

ART.NR:
M194530



DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 600

REK.PRIS:

18 99918 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo).

VIKT:
9,79 kg

ART.NR:
M194540

DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 6000

REK.PRIS:

24 99924 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo).

VIKT:
8,95 kg

ART.NR:
M194550

DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 7000

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo).

VIKT:
8,7 kg

ART.NR:
M194560

DU ÄGER PÅ ALLA VÄGAR

SILEX 9000

REK.PRIS:

36 99936 999,-,-

Visst är det en härlig känsla att bara köra på, utan att 
titta på klockan, och bara åka dit cykeln tar en! För just 
sådana turer är testvinnaren och prisbelönta SILEX helt 
rätt - vår mest komfortabla och mångsidiga landsvägscykel 
någonsin. Med sin moderna MTB-inspirerade geometri, 
långa över- och styrrör och kort styrstam känns den alert och 
förtroendeingivande att köra. Även pressen föll för nya SILEX 
och talar om «enastående körkvalitet» (Cycling Plus), «en 
mycket mångsidig cykel» (IMB), «den bästa cykeln i sitt slag» 
(Offroad CC) och «en verklig överraskning» (Gran Fondo).

VIKT:
7,99 kg

ART.NR:
M194570



LÅG VIKT OCH ÄDELT 
PÅBRÅ

SCULTURA 100

REK.PRIS:

8 9998 999,-,-

Vår lättviktsracer ligger i absolut framkant i fråga om design 
och lyfter våra ProTour-team till Grand Tour-segrar. Vår 
klassiska landsvägscykel finns med två olika geometrier 
och med skiv- eller fälgbromsar. Den förenar bäst-i-klassen-
komfort med oslagbar acceleration och klättringsförmåga i 
toppklass. 

VIKT:
9,5 kg

ART.NR:
M194610

ROAD RACERS SÄRSKILT 
FÖR DAMER

SCULTURA 100 JULIET

REK.PRIS:

8 9998 999,-,-

Vår SCULTURA JULIET-serie har landsvägsramar i lätt kolfiber 
eller i «triple butted» aluminium och är utrustade med gafflar 
helt i kolfiber samt med damspecifika komponenter. Snabb, 
smidig och lätt - perfekt för tjejer på landsväg.

VIKT:
9,52 kg

ART.NR:
M194611

LÅG VIKT OCH ÄDELT 
PÅBRÅ

SCULTURA DISC 400

REK.PRIS:

16 99916 999,-,-

Vår lättviktsracer ligger i absolut framkant i fråga om design 
och lyfter våra ProTour-team till Grand Tour-segrar. Vår 
klassiska landsvägscykel finns med två olika geometrier 
och med skiv- eller fälgbromsar. Den förenar bäst-i-klassen-
komfort med oslagbar acceleration och klättringsförmåga i 
toppklass. 

VIKT:
9,12 kg

ART.NR:
M194710

ROAD RACERS SÄRSKILT 
FÖR DAMER

SCULTURA DISC 400 JULIET

REK.PRIS:

16 99916 999,-,-

Vår SCULTURA JULIET-serie har landsvägsramar i lätt kolfiber 
eller i «triple butted» aluminium och är utrustade med gafflar 
helt i kolfiber samt med damspecifika komponenter. Snabb, 
smidig och lätt - perfekt för tjejer på landsväg.

VIKT:
9,08 kg

ART.NR:
M194711



LÅG VIKT OCH ÄDELT 
PÅBRÅ

SCULTURA DISC 4000

REK.PRIS:

22 99922 999,-,-

Vår lättviktsracer ligger i absolut framkant i fråga om design 
och lyfter våra ProTour-team till Grand Tour-segrar. Vår 
klassiska landsvägscykel finns med två olika geometrier 
och med skiv- eller fälgbromsar. Den förenar bäst-i-klassen-
komfort med oslagbar acceleration och klättringsförmåga i 
toppklass. 

VIKT:
8,54 kg

ART.NR:
M194720

ROAD RACERS SÄRSKILT 
FÖR DAMER

SCULTURA DISC 4000 JULIET

REK.PRIS:

22 99922 999,-,-

Vår SCULTURA JULIET-serie har landsvägsramar i lätt kolfiber 
eller i «triple butted» aluminium och är utrustade med gafflar 
helt i kolfiber samt med damspecifika komponenter. Snabb, 
smidig och lätt - perfekt för tjejer på landsväg.

VIKT:
8,52 kg

ART.NR:
M194721

LÅG VIKT OCH ÄDELT 
PÅBRÅ

SCULTURA DISC 6000

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Vår lättviktsracer ligger i absolut framkant i fråga om design 
och lyfter våra ProTour-team till Grand Tour-segrar. Vår 
klassiska landsvägscykel finns med två olika geometrier 
och med skiv- eller fälgbromsar. Den förenar bäst-i-klassen-
komfort med oslagbar acceleration och klättringsförmåga i 
toppklass. 

VIKT:
8,45 kg

ART.NR:
M194730

LÅG VIKT OCH ÄDELT 
PÅBRÅ

SCULTURA DISC 7000-E

REK.PRIS:

37 99937 999,-,-

Vår lättviktsracer ligger i absolut framkant i fråga om design 
och lyfter våra ProTour-team till Grand Tour-segrar. Vår 
klassiska landsvägscykel finns med två olika geometrier 
och med skiv- eller fälgbromsar. Den förenar bäst-i-klassen-
komfort med oslagbar acceleration och klättringsförmåga i 
toppklass. 

VIKT:
8,31 kg

ART.NR:
M194740



LÅG VIKT OCH ÄDELT 
PÅBRÅ

SCULTURA DISC 8000-E

REK.PRIS:

54 99954 999,-,-

Vår lättviktsracer ligger i absolut framkant i fråga om design 
och lyfter våra ProTour-team till Grand Tour-segrar. Vår 
klassiska landsvägscykel finns med två olika geometrier 
och med skiv- eller fälgbromsar. Den förenar bäst-i-klassen-
komfort med oslagbar acceleration och klättringsförmåga i 
toppklass. 

VIKT:
7,49 kg

ART.NR:
M194770

AVANCERAD AERODYNAMIK 
- ÖVERLÄGSEN KOMFORT

REACTO 8000-E

REK.PRIS:

51 99751 997,-,-

Vår test- och prisvinnande aero bike - REACTO - fick en helt 
ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin klass. 
Vår REACTO är inte bara en av de viktigaste cyklarna för 
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, utan dessutom 
pressens gunstling tack vare sin «otroliga komfort» (Design 
& Innovation Award 2018), sin «snabbhet och reaktionsvilja» 
och för att den är «en riktig läckerbit» (Road CC). Skillnaden 
i aerodynamisk effektivitet mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt. Skivbromsar är därför helt rätt alternativ i 
snabba nedförsbackar.

VIKT:
7,56 kg

ART.NR:
M194820

AVANCERAD AERODYNAMIK 
- ÖVERLÄGSEN KOMFORT

REACTO DISC 5000

REK.PRIS:

25 99925 999,-,-

Vår test- och prisvinnande aero bike - REACTO - fick en helt 
ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin klass. 
Vår REACTO är inte bara en av de viktigaste cyklarna för 
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, utan dessutom 
pressens gunstling tack vare sin «otroliga komfort» (Design 
& Innovation Award 2018), sin «snabbhet och reaktionsvilja» 
och för att den är «en riktig läckerbit» (Road CC). Skillnaden 
i aerodynamisk effektivitet mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt. Skivbromsar är därför helt rätt alternativ i 
snabba nedförsbackar.

VIKT:
8,65 kg

ART.NR:
M194910

AVANCERAD AERODYNAMIK 
- ÖVERLÄGSEN KOMFORT

REACTO DISC 7000-E

REK.PRIS:

38 99938 999,-,-

Vår test- och prisvinnande aero bike - REACTO - fick en helt 
ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin klass. 
Vår REACTO är inte bara en av de viktigaste cyklarna för 
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, utan dessutom 
pressens gunstling tack vare sin «otroliga komfort» (Design 
& Innovation Award 2018), sin «snabbhet och reaktionsvilja» 
och för att den är «en riktig läckerbit» (Road CC). Skillnaden 
i aerodynamisk effektivitet mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt. Skivbromsar är därför helt rätt alternativ i 
snabba nedförsbackar.

VIKT:
8,32 kg

ART.NR:
M194920



AVANCERAD AERODYNAMIK 
- ÖVERLÄGSEN KOMFORT

REACTO DISC 8000-E

REK.PRIS:

59 99959 999,-,-

Vår test- och prisvinnande aero bike - REACTO - fick en helt 
ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin klass. 
Vår REACTO är inte bara en av de viktigaste cyklarna för 
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, utan dessutom 
pressens gunstling tack vare sin «otroliga komfort» (Design 
& Innovation Award 2018), sin «snabbhet och reaktionsvilja» 
och för att den är «en riktig läckerbit» (Road CC). Skillnaden 
i aerodynamisk effektivitet mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt. Skivbromsar är därför helt rätt alternativ i 
snabba nedförsbackar.

VIKT:
7,78 kg

ART.NR:
M194930

AVANCERAD AERODYNAMIK 
- ÖVERLÄGSEN KOMFORT

REACTO DISC TEAM-E

REK.PRIS:

89 99989 999,-,-

Vår test- och prisvinnande aero bike - REACTO - fick en helt 
ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin klass. 
Vår REACTO är inte bara en av de viktigaste cyklarna för 
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, utan dessutom 
pressens gunstling tack vare sin «otroliga komfort» (Design 
& Innovation Award 2018), sin «snabbhet och reaktionsvilja» 
och för att den är «en riktig läckerbit» (Road CC). Skillnaden 
i aerodynamisk effektivitet mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt. Skivbromsar är därför helt rätt alternativ i 
snabba nedförsbackar.

VIKT:
7,46 kg

ART.NR:
M194950

AVANCERAD AERODYNAMIK 
- ÖVERLÄGSEN KOMFORT

REACTO DISC YC EDITION

REK.PRIS:

44 99944 999,-,-

Vår test- och prisvinnande aero bike - REACTO - fick en helt 
ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin klass. 
Vår REACTO är inte bara en av de viktigaste cyklarna för 
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, utan dessutom 
pressens gunstling tack vare sin «otroliga komfort» (Design 
& Innovation Award 2018), sin «snabbhet och reaktionsvilja» 
och för att den är «en riktig läckerbit» (Road CC). Skillnaden 
i aerodynamisk effektivitet mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt. Skivbromsar är därför helt rätt alternativ i 
snabba nedförsbackar.

VIKT:
8,2 kg

ART.NR:
M194980

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

MATTS J24 RACE

REK.PRIS:

4 5994 599,-,-

Lätt och modern barncykel för vardagscykling och träning! 
Merida 24” juniorcyklar är utvecklade för barn mellan 8 
och 12 år, med komponenter som är särskilt anpassade för 
ändamålet.

VIKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196610



FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

MATTS J24 RACE

REK.PRIS:

4 5994 599,-,-

Lätt och modern barncykel för vardagscykling och träning! 
Merida 24” juniorcyklar är utvecklade för barn mellan 8 
och 12 år, med komponenter som är särskilt anpassade för 
ändamålet.

VIKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196611

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

MATTS J24

REK.PRIS:

4 5994 599,-,-

Mångsidig terrängcykel för barn - passar till både 
vardagscykling och träning! Merida 24” juniorcyklar är 
utvecklade för barn mellan 8 och 12 år, med komponenter 
som är särskilt anpassade för ändamålet.

VIKT:
12,98 kg

ART.NR:
M196620

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

MATTS J24

REK.PRIS:

4 5994 599,-,-

Mångsidig terrängcykel för barn - passar till både 
vardagscykling och träning! Merida 24” juniorcyklar är 
utvecklade för barn mellan 8 och 12 år, med komponenter 
som är särskilt anpassade för ändamålet.

VIKT:
14,2 kg

ART.NR:
M196621

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

MATTS J CHAMPION

REK.PRIS:

5 4975 497,-,-

Till framtidens elitcyklist! Matts J Champion är en del av 
konceptet «Growing with the kid» där cykeln levereras med 
26”-hjul, men sedan kan uppgraderas till 27,5”-hjul när 
barnet blir större. Modellen har optimala anpassningar för 
unga cyklister och passar den som vill ha en riktigt bra 
terrängcykel till träning och tävling.

VIKT:
13,95 kg

ART.NR:
M196640



FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

MATTS J TEAM

REK.PRIS:

7 9977 997,-,-

Till framtidens elitcyklist! Matts J Team är vår toppmodell 
och en del av konceptet «Growing with the kid» där cykeln 
levereras med 26”-hjul, men sedan kan uppgraderas till 
27,5”-hjul när barnet blir större. Modellen har optimala 
anpassningar för unga cyklister och passar den som vill ha en 
riktigt bra terrängcykel till träning och tävling.

VIKT:
12,45 kg

ART.NR:
M196645

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

DINO 12

REK.PRIS:

1 8991 899,-,-

Merida Dino 12 passar barn mellan 2 och 4 år. Modellen 
kommer med en bra och väl beprövad ramgeometri för 
en trygg och behaglig sittställning för barnet. Ramen är i 
aluminium och har utrustats med noga utvalda komponenter 
för låg vikt och optimal funktion. Dino 12 kommer med 
fotbroms, handbroms fram, stödhjul, skärmar och heltäckande 
kedjeskydd.

VIKT:
7,4 kg

ART.NR:
M196710

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

BELLA 12

REK.PRIS:

1 8991 899,-,-

Merida Bella 12 passar barn mellan 2 och 4 år. Modellen 
kommer med en bra och väl beprövad ramgeometri för 
en trygg och behaglig sittställning för barnet. Ramen är i 
aluminium och har utrustats med noga utvalda komponenter 
för låg vikt och optimal funktion. Bella 12 kommer med 
fotbroms, handbroms fram, stödhjul, skärmar och heltäckande 
kedjeskydd.

VIKT:
7,4 kg

ART.NR:
M196715

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

DINO 16

REK.PRIS:

2 1992 199,-,-

Merida Dino 16 passar barn mellan 4 och 6 år. Modellen 
kommer med en bra och väl beprövad ramgeometri för en 
trygg och behaglig sittställning, där barnet sitter upprätt och 
har god överblick och optimal kontakt med pedalerna för 
bästa cykelkänsla. Ramen är i aluminium och har utrustats 
med noga utvalda komponenter för låg vikt och optimal 
funktion. Dino 16 kommer med fotbroms bak, handbroms 
fram, stödhjul, skärmar och heltäckande kedjeskydd.

VIKT:
8,6 kg

ART.NR:
M196720



FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

BELLA 16 EQ

REK.PRIS:

2 1992 199,-,-

Merida Bella 16 passar barn mellan 4 och 6 år. Modellen 
kommer med en bra och väl beprövad ramgeometri för en 
trygg och behaglig sittställning, där barnet sitter upprätt och 
har god överblick och optimal kontakt med pedalerna för 
bästa cykelkänsla. Ramen är i aluminium och har utrustats 
med noga utvalda komponenter för låg vikt och optimal 
funktion. Bella 16 kommer med fotbroms bak, handbroms 
fram, stödhjul, skärmar och heltäckande kedjeskydd.

VIKT:
9,5 kg

ART.NR:
M196725

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

DINO SX 20 3-GIR

REK.PRIS:

3 9993 999,-,-

Merida Dino SX 20 med tre växlar passar barn mellan 6 
och 8 år. Modellen kommer med en bra och väl beprövad 
ramgeometri för en trygg och behaglig sittställning, där barnet 
sitter upprätt och har god överblick och optimal kontakt med 
pedalerna för bästa cykelkänsla. Ramen är i aluminium och 
har utrustats med noga utvalda komponenter för låg vikt och 
optimal funktion. Dino SX 20 kommer med dämpargaffel för 
bra kontroll och komfort, handbroms fram och traditionell 
fotbroms bak. Den har stöd och Shimano Revoshift vridreglage 
på styret för att enkelt hantera de tre växlarna.

VIKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196740

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

BELLA 20 3-GIR

REK.PRIS:

3 9993 999,-,-

Merida Bella 20 EQ med tre växlar passar barn från 6 till 8 år. 
Modellen kommer med en bra och väl beprövad ramgeometri 
för en trygg och behaglig sittställning, där barnet sitter upprätt 
och har god överblick och optimal kontakt med pedalerna för 
bästa cykelkänsla. Ramen är i aluminium och har utrustats 
med noga utvalda komponenter för låg vikt och optimal 
funktion. Bella 20 EQ kommer komplett med styv gaffel till 
låg vikt, handbroms fram, Shimano Nexus med tre växlar och 
fotbroms bak för optimal kontroll. Den har stöd och Shimano 
Revoshift vridreglage på styret för att enkelt hantera de tre 
växlarna.

VIKT:
12,5 kg

ART.NR:
M196745

FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

DINO SX 20 6-GIR

REK.PRIS:

3 4993 499,-,-

Merida Dino SX 20 med sex växlar passar barn mellan 6 
och 8 år. Modellen kommer med en bra och väl beprövad 
ramgeometri för en trygg och behaglig sittställning, där barnet 
sitter upprätt och har god överblick och optimal kontakt med 
pedalerna för bästa cykelkänsla. Ramen är i aluminium och 
har utrustats med noga utvalda komponenter för låg vikt och 
optimal funktion. Dino SX 20 kommer med dämpargaffel för 
bra kontroll och komfort, handbroms fram och bak. Den har 
stöd och Shimano Revoshift vridreglage på styret för att enkelt 
hantera de sex växlarna.

VIKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196750



FÖR MORGONDAGENS 
FARTNJUTARE

BELLA 20 6-GIR

REK.PRIS:

3 4993 499,-,-

Merida Bella 20 EQ med sex växlar passar barn från 6 till 8 år. 
Modellen kommer med en bra och väl beprövad ramgeometri 
för en trygg och behaglig sittställning, där barnet sitter upprätt 
och har god överblick och optimal kontakt med pedalerna för 
bästa cykelkänsla. Ramen är i aluminium och har utrustats 
med noga utvalda komponenter för låg vikt och optimal 
funktion. Bella 20 EQ kommer komplett med styv gaffel till 
låg vikt samt handbroms fram och bak med reglage som 
passar barn. Den har stöd, korg, pakethållare och Shimano 
Revoshift vridreglage på styret för att enkelt hantera de sex 
utanpåliggande växlarna.

VIKT:
12,5 kg

ART.NR:
M196755

OFFICIELL 
VASALOPPSCYKEL

BIG.NINE VASA OXBERG

REK.PRIS:

9 9999 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
12,94 kg

ART.NR:
M199410

OFFICIELL 
VASALOPPSCYKEL

BIG.NINE VASA SÄLEN

REK.PRIS:

12 99912 999,-,-

Vår klassiska 29-tums hardtail - finns i kolfiber och aluminium. 
Med sin racing-geometri är BIG.NINE din perfekta partner på 
XC- och maraton-tävlingsbanor, medan den mer avslappnade 
geometrin hos BIG.NINE TFS och SPEED ger en bekvämare 
och mer upprätt körställning för lite roligare äventyr ute på 
stigarna. 

VIKT:
12,3 kg

ART.NR:
M199420

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 200

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
21,81 kg

ART.NR:
M199710



DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 200, DAM

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
21,81 kg

ART.NR:
M199711

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 300 EQ

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
24,08 kg

ART.NR:
M199715

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 300 EQ, DAM

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
24,08 kg

ART.NR:
M199716

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 500 EQ

REK.PRIS:

31 99931 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
22,5 kg

ART.NR:
M199720



DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 500 EQ, DAM

REK.PRIS:

31 99931 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
22,5 kg

ART.NR:
M199721

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 600 EQ

REK.PRIS:

34 99934 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
23,19 kg

ART.NR:
M199730

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 600 EQ, DAM

REK.PRIS:

34 99934 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
22,6 kg

ART.NR:
M199731

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO XT-EDITION EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
21,73 kg

ART.NR:
M199740



DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO XT-EDITION EQ, 
DAM

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
21,73 kg

ART.NR:
M199741

DIN E-BIKE-PARTNER 
PÅ STAN

ESPRESSO 900 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Motion är en viktig del av vårt vardagsliv, men ibland är 
sträckan till jobbet eller till butiken helt enkelt lite för lång 
eller för backig. Vår eSPRESSO kan vara lösningen på ditt 
motionsdilemma. eSPRESSO-serien omfattar en lång rad 
olika modeller och motoralternativ, så att du lätt kan hitta den 
perfekta cykeln för dina behov. Alla cyklar är utrustade eller 
redo att utrustas.

VIKT:
22,81 kg

ART.NR:
M199750

KOMFORT MED LÅGT 
INSTEG, STADIG OCH KUL

ESPRESSO CITY 200 EQ

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Den tredje generationen av vår Shimano STePS-drivna 
eSPRESSO CITY uppvisar en lång lista med nya och 
förbättrade funktioner. Den moderna designen med funktionell 
och bekväm geometri och den smidiga integreringen av 
Shimanos kraftfulla STePS-motorer, gör att eSPRESSO CITY 
skiljer ut sig från andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt 
och en stark och styv ram ger eSPRESSO CITY fantastiska 
köregenskaper i alla lägen. Den extremt låga instegshöjden 
gör det väldigt lätt att sitta upp på och stiga av från 
eSPRESSO CITY.

VIKT:
22,78 kg

ART.NR:
M199760

KOMFORT MED LÅGT 
INSTEG, STADIG OCH KUL

ESPRESSO CITY 300 EQ

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Den tredje generationen av vår Shimano STePS-drivna 
eSPRESSO CITY uppvisar en lång lista med nya och 
förbättrade funktioner. Den moderna designen med funktionell 
och bekväm geometri och den smidiga integreringen av 
Shimanos kraftfulla STePS-motorer, gör att eSPRESSO CITY 
skiljer ut sig från andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt 
och en stark och styv ram ger eSPRESSO CITY fantastiska 
köregenskaper i alla lägen. Den extremt låga instegshöjden 
gör det väldigt lätt att sitta upp på och stiga av från 
eSPRESSO CITY.

VIKT:
22,58 kg

ART.NR:
M199765



KOMFORT MED LÅGT 
INSTEG, STADIG OCH KUL

ESPRESSO CITY XT-EDITION 
EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Den tredje generationen av vår Shimano STePS-drivna 
eSPRESSO CITY uppvisar en lång lista med nya och 
förbättrade funktioner. Den moderna designen med funktionell 
och bekväm geometri och den smidiga integreringen av 
Shimanos kraftfulla STePS-motorer, gör att eSPRESSO CITY 
skiljer ut sig från andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt 
och en stark och styv ram ger eSPRESSO CITY fantastiska 
köregenskaper i alla lägen. Den extremt låga instegshöjden 
gör det väldigt lätt att sitta upp på och stiga av från 
eSPRESSO CITY.

VIKT:
20,23 kg

ART.NR:
M199770

KÖRA SPORTIGT ELLER 
PENDLA SNABBT

EBIG.SEVEN 500

REK.PRIS:

30 99930 999,-,-

All den komfort, prestanda och smidighet som eBIG.NINE 
bjuder på, men på något mindre 650B-hjul. Den perfekta 
avvägningen mellan en kompetent offroad-cykel och en 
pålitlig e-cykel för stan. eBIG.SEVEN finns i versioner med full 
utrustning och utan utrustning, och med två olika Shimano 
STePS motoralternativ. 

VIKT:
19,23 kg

ART.NR:
M199810

KÖRA SPORTIGT ELLER 
PENDLA SNABBT

EBIG.SEVEN 500 EQ

REK.PRIS:

32 99932 999,-,-

All den komfort, prestanda och smidighet som eBIG.NINE 
bjuder på, men på något mindre 650B-hjul. Den perfekta 
avvägningen mellan en kompetent offroad-cykel och en 
pålitlig e-cykel för stan. eBIG.SEVEN finns i versioner med full 
utrustning och utan utrustning, och med två olika Shimano 
STePS motoralternativ. 

VIKT:
21,73 kg

ART.NR:
M199815

KÖRA SPORTIGT ELLER 
PENDLA SNABBT

EBIG.NINE 500

REK.PRIS:

30 99930 999,-,-

eBIG.NINE:s geometri och köregenskaper ligger mellan 
eSPRESSO och den mer lekfulla eBIG.TRAIL - perfekt för alla 
som är ute efter den perfekta balansen mellan vardags- och 
sportigt fritidsbruk. eBIG.NINE kan utrustas med stänkskärmar 
och till och med ett stöd - helt redo för att pendla till 
jobbet med varje dag. Nu finns eBIG.NINE med två olika 
motoralternativ och i versioner med eller utan utrustning. 

VIKT:
18,77 kg

ART.NR:
M199820



KÖRA SPORTIGT ELLER 
PENDLA SNABBT

EBIG.NINE 500 EQ

REK.PRIS:

32 99932 999,-,-

eBIG.NINE:s geometri och köregenskaper ligger mellan 
eSPRESSO och den mer lekfulla eBIG.TRAIL - perfekt för alla 
som är ute efter den perfekta balansen mellan vardags- och 
sportigt fritidsbruk. eBIG.NINE kan utrustas med stänkskärmar 
och till och med ett stöd - helt redo för att pendla till 
jobbet med varje dag. Nu finns eBIG.NINE med två olika 
motoralternativ och i versioner med eller utan utrustning. 

VIKT:
21,27 kg

ART.NR:
M199825

KÖRA SPORTIGT ELLER 
PENDLA SNABBT

EBIG.NINE 600

REK.PRIS:

37 99937 999,-,-

eBIG.NINE:s geometri och köregenskaper ligger mellan 
eSPRESSO och den mer lekfulla eBIG.TRAIL - perfekt för alla 
som är ute efter den perfekta balansen mellan vardags- och 
sportigt fritidsbruk. eBIG.NINE kan utrustas med stänkskärmar 
och till och med ett stöd - helt redo för att pendla till 
jobbet med varje dag. Nu finns eBIG.NINE med två olika 
motoralternativ och i versioner med eller utan utrustning. 

VIKT:
19,97 kg

ART.NR:
M199830

FÖR TRAIL-FANS

EBIG.TRAIL 500

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

Vår eBIG.TRAIL hardtail är ett alternativ till full dämpning om 
du är ute efter max upplevelse på mindre krävande stigar - 
och allt det med en e-cykel! Vår e-cykel för stigar med hardtail 
är en robust aluminiumhoj som pallar för det mesta. Rullar 
på B+ däck med stor volym och drivs av Shimanos STePS 
E8000 eller nya E7000-motorn med 500 Wh-batteri.

VIKT:
18,85 kg

ART.NR:
M199840

UTE NU: DET NYA E-XTRA 
FÖR VILDMARKEN

EONE-TWENTY 500

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Gillar du långa och varierade rundor med många uppförs- och 
nedförsbackar, är eONE-TWENTY den perfekta e-cykeln för dig. 
eONE-TWENTY är utrustad med Shimanos kraftfulla E8000-
motor med 500 Wh-batteri eller med den mer plånboksvänliga 
E7000-versionen. Med sina oerhört greppsäkra 650B+ däck 
erbjuder eONE-TWENTY perfekt kraftöverföring. Modern 
mountainbike-geometri i kombination med korta kedjestag 
(439 mm i storlek M) gör cykeln överlägset smidig. Wideopen 
Magazine kommenterade att man med eONE-TWENTY «får 
anstränga sig för att hitta en stig som inte kan övervinnas», 
medan MOUNTAINBIKE ger 800-modellerna sin åtråvärda 
utmärkelse «value for money».

VIKT:
23,58 kg

ART.NR:
M199910



UTE NU: DET NYA E-XTRA 
FÖR VILDMARKEN

EONE-TWENTY 800

REK.PRIS:

48 99948 999,-,-

Gillar du långa och varierade rundor med många uppförs- och 
nedförsbackar, är eONE-TWENTY den perfekta e-cykeln för dig. 
eONE-TWENTY är utrustad med Shimanos kraftfulla E8000-
motor med 500 Wh-batteri eller med den mer plånboksvänliga 
E7000-versionen. Med sina oerhört greppsäkra 650B+ däck 
erbjuder eONE-TWENTY perfekt kraftöverföring. Modern 
mountainbike-geometri i kombination med korta kedjestag 
(439 mm i storlek M) gör cykeln överlägset smidig. Wideopen 
Magazine kommenterade att man med eONE-TWENTY «får 
anstränga sig för att hitta en stig som inte kan övervinnas», 
medan MOUNTAINBIKE ger 800-modellerna sin åtråvärda 
utmärkelse «value for money».

VIKT:
22,03 kg

ART.NR:
M199920

UTE NU: DET NYA E-XTRA 
FÖR VILDMARKEN

EONE-TWENTY M#RIDA

REK.PRIS:

61 99961 999,-,-

Gillar du långa och varierade rundor med många uppförs- och 
nedförsbackar, är eONE-TWENTY den perfekta e-cykeln för dig. 
eONE-TWENTY är utrustad med Shimanos kraftfulla E8000-
motor med 500 Wh-batteri eller med den mer plånboksvänliga 
E7000-versionen. Med sina oerhört greppsäkra 650B+ däck 
erbjuder eONE-TWENTY perfekt kraftöverföring. Modern 
mountainbike-geometri i kombination med korta kedjestag 
(439 mm i storlek M) gör cykeln överlägset smidig. Wideopen 
Magazine kommenterade att man med eONE-TWENTY «får 
anstränga sig för att hitta en stig som inte kan övervinnas», 
medan MOUNTAINBIKE ger 800-modellerna sin åtråvärda 
utmärkelse «value for money».

VIKT:
22,21 kg

ART.NR:
M199930

UTE NU: DET NYA E-XTRA 
FÖR VILDMARKEN

EONE-TWENTY 900-E

REK.PRIS:

69 99969 999,-,-

Gillar du långa och varierade rundor med många uppförs- och 
nedförsbackar, är eONE-TWENTY den perfekta e-cykeln för dig. 
eONE-TWENTY är utrustad med Shimanos kraftfulla E8000-
motor med 500 Wh-batteri eller med den mer plånboksvänliga 
E7000-versionen. Med sina oerhört greppsäkra 650B+ däck 
erbjuder eONE-TWENTY perfekt kraftöverföring. Modern 
mountainbike-geometri i kombination med korta kedjestag 
(439 mm i storlek M) gör cykeln överlägset smidig. Wideopen 
Magazine kommenterade att man med eONE-TWENTY «får 
anstränga sig för att hitta en stig som inte kan övervinnas», 
medan MOUNTAINBIKE ger 800-modellerna sin åtråvärda 
utmärkelse «value for money».

VIKT:
21,82 kg

ART.NR:
M199940

LÄNGE SEDAN DET BARA 
VAR KUL NEDFÖR

EONE-SIXTY 500

REK.PRIS:

44 99944 999,-,-

Vår mångfaldigt prisbelönta enduro e-cykel. Den högt ansedda 
drivenheten Shimano STePS E8000 i perfekt kombination 
med den moderna geometrin hos vår ONE-SIXTY, har gjort 
vår eONE-SIXTY till en av våra mest prisbelönta cyklar 
någonsin. 2019 erbjuder vi dessutom en mer plånboksvänlig 
E7000-version, för att ännu fler cyklister ska haka på eONE-
SIXTY-tåget och uppleva vår enduro-cykel med full dämpning 
och inbyggt pendlarstöd.

VIKT:
23,54 kg

ART.NR:
M199950



LÄNGE SEDAN DET BARA 
VAR KUL NEDFÖR

EONE-SIXTY 800

REK.PRIS:

49 99949 999,-,-

Vår mångfaldigt prisbelönta enduro e-cykel. Den högt ansedda 
drivenheten Shimano STePS E8000 i perfekt kombination 
med den moderna geometrin hos vår ONE-SIXTY, har gjort 
vår eONE-SIXTY till en av våra mest prisbelönta cyklar 
någonsin. 2019 erbjuder vi dessutom en mer plånboksvänlig 
E7000-version, för att ännu fler cyklister ska haka på eONE-
SIXTY-tåget och uppleva vår enduro-cykel med full dämpning 
och inbyggt pendlarstöd.

VIKT:
22,98 kg

ART.NR:
M199960

LÄNGE SEDAN DET BARA 
VAR KUL NEDFÖR

EONE-SIXTY M#RIDA

REK.PRIS:

63 99963 999,-,-

Vår mångfaldigt prisbelönta enduro e-cykel. Den högt ansedda 
drivenheten Shimano STePS E8000 i perfekt kombination 
med den moderna geometrin hos vår ONE-SIXTY, har gjort 
vår eONE-SIXTY till en av våra mest prisbelönta cyklar 
någonsin. 2019 erbjuder vi dessutom en mer plånboksvänlig 
E7000-version, för att ännu fler cyklister ska haka på eONE-
SIXTY-tåget och uppleva vår enduro-cykel med full dämpning 
och inbyggt pendlarstöd.

VIKT:
22,52 kg

ART.NR:
M199970

LÄNGE SEDAN DET BARA 
VAR KUL NEDFÖR

EONE-SIXTY 900-E

REK.PRIS:

74 99974 999,-,-

Vår mångfaldigt prisbelönta enduro e-cykel. Den högt ansedda 
drivenheten Shimano STePS E8000 i perfekt kombination 
med den moderna geometrin hos vår ONE-SIXTY, har gjort 
vår eONE-SIXTY till en av våra mest prisbelönta cyklar 
någonsin. 2019 erbjuder vi dessutom en mer plånboksvänlig 
E7000-version, för att ännu fler cyklister ska haka på eONE-
SIXTY-tåget och uppleva vår enduro-cykel med full dämpning 
och inbyggt pendlarstöd.

VIKT:
22,66 kg

ART.NR:
M199980

LÄNGE SEDAN DET BARA 
VAR KUL NEDFÖR

EONE-SIXTY 900E, ELSYKKEL

REK.PRIS:

69 99769 997,-,-

Vår mångfaldigt prisbelönta enduro e-cykel. Den högt ansedda 
drivenheten Shimano STePS E8000 i perfekt kombination 
med den moderna geometrin hos vår ONE-SIXTY, har gjort 
vår eONE-SIXTY till en av våra mest prisbelönta cyklar 
någonsin. 2019 erbjuder vi dessutom en mer plånboksvänlig 
E7000-version, för att ännu fler cyklister ska haka på eONE-
SIXTY-tåget och uppleva vår enduro-cykel med full dämpning 
och inbyggt pendlarstöd.

VIKT:
22,1 kg

ART.NR:
M199985


