
MATTS 6.10-V

REK.PRIS:

5 4995 499,-,-

MATTS (Merida Aluminium TIG-welding Technology System) 
är en av klassikerna i vårt sortiment. Denna klassiska 
mountainbike har aluminiumram av hög kvalitet, mycket bra 
utbud av växelgrupper och tillförlitlig prestanda – allt till ett 
mycket bra pris. Den bekväma MATTS-geometrin tillsammans 
med hjulstorlek 650B eller 26” (beroende på storlek och 
modell) och drivlinor med två eller tre klingor är en mycket bra 
start på ditt mountainbikeäventyr. 

VIKT:
13,9 kg

ART.NR:
M201010

MATTS 7.20-D

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

MATTS (Merida Aluminium TIG-welding Technology System) 
är en av klassikerna i vårt sortiment. Denna klassiska 
mountainbike har aluminiumram av hög kvalitet, mycket bra 
utbud av växelgrupper och tillförlitlig prestanda – allt till ett 
mycket bra pris. Den bekväma MATTS-geometrin tillsammans 
med hjulstorlek 650B eller 26” (beroende på storlek och 
modell) och drivlinor med två eller tre klingor är en mycket bra 
start på ditt mountainbikeäventyr. 

VIKT:
14,5 kg

ART.NR:
M201020

MATTS 7.20-D

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

MATTS (Merida Aluminium TIG-welding Technology System) 
är en av klassikerna i vårt sortiment. Denna klassiska 
mountainbike har aluminiumram av hög kvalitet, mycket bra 
utbud av växelgrupper och tillförlitlig prestanda – allt till ett 
mycket bra pris. Den bekväma MATTS-geometrin tillsammans 
med hjulstorlek 650B eller 26” (beroende på storlek och 
modell) och drivlinor med två eller tre klingor är en mycket bra 
start på ditt mountainbikeäventyr. 

VIKT:
14,5 kg

ART.NR:
M201025

BIG.SEVEN 20-D

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:
15,3 kg

ART.NR:
M201110



BIG.SEVEN 20-D

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:
15,3 kg

ART.NR:
M201111

BIG.NINE 20-D

REK.PRIS:

6 5996 599,-,-

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:
15,6 kg

ART.NR:
M201115

BIG.NINE 20-D

REK.PRIS:

6 5996 599,-,-

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:
15,6 kg

ART.NR:
M201116

BIG.NINE 200

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:
13,49 kg

ART.NR:
M201125



BIG.NINE 400

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:
12,68 kg

ART.NR:
M201130

BIG.NINE SLX-EDITION

REK.PRIS:

15 99915 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:
11,86 kg

ART.NR:
M201140

BIG.NINE XT-EDITION

REK.PRIS:

19 99919 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:
11,74 kg

ART.NR:
M201150

BIG.NINE 3000

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:
11,45 kg

ART.NR:
M201155



BIG.NINE XT

REK.PRIS:

34 99934 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:
10,51 kg

ART.NR:
M201165

BIG.NINE 6000

REK.PRIS:

29 99929 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:
10,3 kg

ART.NR:
M201170

BIG.NINE 7000

REK.PRIS:

44 99944 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:
9,83 kg

ART.NR:
M201175

BIG.NINE 8000

REK.PRIS:

69 99969 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:
9,01 kg

ART.NR:
M201185



BIG.NINE 9000

REK.PRIS:

79 99979 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:
8,4 kg

ART.NR:
M201195

NINETY-SIX 9. 400

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:
13,29 kg

ART.NR:
M202515

NINETY-SIX XT

REK.PRIS:

44 99944 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:
11,38 kg

ART.NR:
M202555

NINETY-SIX 9. 9000

REK.PRIS:

84 99984 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:
9,85 kg

ART.NR:
M202565



ONE-TWENTY 9. 400

REK.PRIS:

22 99922 999,-,-

ONE-TWENTY fick en helt ny design inför säsongen 2019, 
och nu har denna allt-i-ett-cykel tagit den internationella 
cykelpressen med storm – och den har tilldelats utmärkelsen 
Design & Innovation. Både cyklister och press har mycket 
gott att säga om vår cykel med medellång fjädring, effektiv 
bakre dämpning och ostoppbart sätt att ta sig fram på stigarna. 
Samtidigt som det verkligen är en riktig stigcykel har den 
en balanserad geometri och fantastisk ramstyvhet som ger 
dig en cykel med medellång fjädring som är extremt bra på 
tuffa stigar men som också klarar av hastigheterna på mindre 
tekniskt krävande banor. 

VIKT:
15,05 kg

ART.NR:
M202615

ONE-TWENTY 9. 600

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

ONE-TWENTY fick en helt ny design inför säsongen 2019, 
och nu har denna allt-i-ett-cykel tagit den internationella 
cykelpressen med storm – och den har tilldelats utmärkelsen 
Design & Innovation. Både cyklister och press har mycket 
gott att säga om vår cykel med medellång fjädring, effektiv 
bakre dämpning och ostoppbart sätt att ta sig fram på stigarna. 
Samtidigt som det verkligen är en riktig stigcykel har den 
en balanserad geometri och fantastisk ramstyvhet som ger 
dig en cykel med medellång fjädring som är extremt bra på 
tuffa stigar men som också klarar av hastigheterna på mindre 
tekniskt krävande banor. 

VIKT:
14,64 kg

ART.NR:
M202625

ONE-TWENTY 9. 3000

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

ONE-TWENTY fick en helt ny design inför säsongen 2019, 
och nu har denna allt-i-ett-cykel tagit den internationella 
cykelpressen med storm – och den har tilldelats utmärkelsen 
Design & Innovation. Både cyklister och press har mycket 
gott att säga om vår cykel med medellång fjädring, effektiv 
bakre dämpning och ostoppbart sätt att ta sig fram på stigarna. 
Samtidigt som det verkligen är en riktig stigcykel har den 
en balanserad geometri och fantastisk ramstyvhet som ger 
dig en cykel med medellång fjädring som är extremt bra på 
tuffa stigar men som också klarar av hastigheterna på mindre 
tekniskt krävande banor. 

VIKT:
14,09 kg

ART.NR:
M202645

ONE-TWENTY 9. 7000

REK.PRIS:

45 99945 999,-,-

ONE-TWENTY fick en helt ny design inför säsongen 2019, 
och nu har denna allt-i-ett-cykel tagit den internationella 
cykelpressen med storm – och den har tilldelats utmärkelsen 
Design & Innovation. Både cyklister och press har mycket 
gott att säga om vår cykel med medellång fjädring, effektiv 
bakre dämpning och ostoppbart sätt att ta sig fram på stigarna. 
Samtidigt som det verkligen är en riktig stigcykel har den 
en balanserad geometri och fantastisk ramstyvhet som ger 
dig en cykel med medellång fjädring som är extremt bra på 
tuffa stigar men som också klarar av hastigheterna på mindre 
tekniskt krävande banor. 

VIKT:
13,58 kg

ART.NR:
M202665



ONE-TWENTY 9. 8000

REK.PRIS:

74 99974 999,-,-

ONE-TWENTY fick en helt ny design inför säsongen 2019, 
och nu har denna allt-i-ett-cykel tagit den internationella 
cykelpressen med storm – och den har tilldelats utmärkelsen 
Design & Innovation. Både cyklister och press har mycket 
gott att säga om vår cykel med medellång fjädring, effektiv 
bakre dämpning och ostoppbart sätt att ta sig fram på stigarna. 
Samtidigt som det verkligen är en riktig stigcykel har den 
en balanserad geometri och fantastisk ramstyvhet som ger 
dig en cykel med medellång fjädring som är extremt bra på 
tuffa stigar men som också klarar av hastigheterna på mindre 
tekniskt krävande banor. 

VIKT:
12,68 kg

ART.NR:
M202675

ONE-TWENTY RC 9. 300

REK.PRIS:

18 99918 999,-,-

Nära besläktad med testvinnaren One-Twenty, men med 
vissa små skillnader, som skiljer den från sin storebror, såsom 
mycket styv ram, explosiv acceleration och en mycket 
effektiv ‘Float Link’- dämpare. Den sporty, men bekväma 
sittställningen till den originala One-Twenty, inspirerade till 
att designa en cykel med samma karaktär, men med en extra 
dos racing-gener: One Twenty RC är det perfekta valet för dem 
som letar efter en mer bekväm och trail-inspirerad cykel än 
Ninety-Six, men som inte behöver den extra vandringen till 
den originala One-Twenty

VIKT:
14,48 kg

ART.NR:
M202710

ONE-TWENTY RC 9. XT-
EDITION

REK.PRIS:

32 99932 999,-,-

Nära besläktad med testvinnaren One-Twenty, men med 
vissa små skillnader, som skiljer den från sin storebror, såsom 
mycket styv ram, explosiv acceleration och en mycket 
effektiv ‘Float Link’- dämpare. Den sporty, men bekväma 
sittställningen till den originala One-Twenty, inspirerade till 
att designa en cykel med samma karaktär, men med en extra 
dos racing-gener: One Twenty RC är det perfekta valet för dem 
som letar efter en mer bekväm och trail-inspirerad cykel än 
Ninety-Six, men som inte behöver den extra vandringen till 
den originala One-Twenty

VIKT:
13,76 kg

ART.NR:
M202750

ONE-TWENTY RC 9. XT-
EDITION

REK.PRIS:

32 99932 999,-,-

Nära besläktad med testvinnaren One-Twenty, men med 
vissa små skillnader, som skiljer den från sin storebror, såsom 
mycket styv ram, explosiv acceleration och en mycket 
effektiv ‘Float Link’- dämpare. Den sporty, men bekväma 
sittställningen till den originala One-Twenty, inspirerade till 
att designa en cykel med samma karaktär, men med en extra 
dos racing-gener: One Twenty RC är det perfekta valet för dem 
som letar efter en mer bekväm och trail-inspirerad cykel än 
Ninety-Six, men som inte behöver den extra vandringen till 
den originala One-Twenty

VIKT:
13,76 kg

ART.NR:
M202755



ONE-TWENTY RC 9. 9000

REK.PRIS:

92 99992 999,-,-

Nära besläktad med testvinnaren One-Twenty, men med 
vissa små skillnader, som skiljer den från sin storebror, såsom 
mycket styv ram, explosiv acceleration och en mycket 
effektiv ‘Float Link’- dämpare. Den sporty, men bekväma 
sittställningen till den originala One-Twenty, inspirerade till 
att designa en cykel med samma karaktär, men med en extra 
dos racing-gener: One Twenty RC är det perfekta valet för dem 
som letar efter en mer bekväm och trail-inspirerad cykel än 
Ninety-Six, men som inte behöver den extra vandringen till 
den originala One-Twenty

VIKT:
11,46 kg

ART.NR:
M202760

ONE-FORTY 400

REK.PRIS:

24 99924 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:
14,39 kg

ART.NR:
M202815

ONE-FORTY 700

REK.PRIS:

32 99932 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:
14,28 kg

ART.NR:
M202825

ONE-FORTY 900

REK.PRIS:

47 99947 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:
13,28 kg

ART.NR:
M202835



ONE-SIXTY 700

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

Vår testvinnande enduro-cykel förenar design med 
lättviktsram och en aggressiv geometri. Den finns med ram 
med framtriangel i kolfiber och aluminium som har visat vad 
den går för både vid tävling och på stigar. Den finns också 
med många olika växelgrupper som täcker alla önskemål. 
Det kompetenta dämpningssystemet (Float Link) ger närmast 
obegränsad fjädring i nedförsbacken, utan att sinka dig när du 
ska upp till stigens topp.

VIKT:
14,81 kg

ART.NR:
M202920

ONE-SIXTY 7000

REK.PRIS:

55 99955 999,-,-

Vår testvinnande enduro-cykel förenar design med 
lättviktsram och en aggressiv geometri. Den finns med ram 
med framtriangel i kolfiber och aluminium som har visat vad 
den går för både vid tävling och på stigar. Den finns också 
med många olika växelgrupper som täcker alla önskemål. 
Det kompetenta dämpningssystemet (Float Link) ger närmast 
obegränsad fjädring i nedförsbacken, utan att sinka dig när du 
ska upp till stigens topp.

VIKT:
14,27 kg

ART.NR:
M202950

CROSSWAY 20-D, HERR

REK.PRIS:

6 7996 799,-,-

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:
14,8 kg

ART.NR:
M203010

CROSSWAY 20-D, DAM

REK.PRIS:

6 7996 799,-,-

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:
14,7 kg

ART.NR:
M203015



CROSSWAY URBAN 20-D, 
HERR

REK.PRIS:

6 7996 799,-,-

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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
12,1 kg

ART.NR:
M203110

CROSSWAY URBAN 20-D, 
DAM

REK.PRIS:

6 7996 799,-,-

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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
14,9 kg

ART.NR:
M203115

CROSSWAY URBAN 100, HERR

REK.PRIS:

8 9998 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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
11,95 kg

ART.NR:
M203120

CROSSWAY URBAN 100, DAM

REK.PRIS:

8 9998 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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
12,02 kg

ART.NR:
M203121



CROSSWAY URBAN 100, DAM

REK.PRIS:

8 9998 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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
12,02 kg

ART.NR:
M203122

CROSSWAY URBAN 300, 
HERR

REK.PRIS:

10 99910 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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
11,4 kg

ART.NR:
M203130

CROSSWAY URBAN 300, DAM

REK.PRIS:

10 99910 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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
11,46 kg

ART.NR:
M203131

CROSSWAY URBAN XT-
EDITION

REK.PRIS:

14 99914 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 
dämpade sadelstolpen och den ställbara styrstammen 
tagits bort, vilket gör URBAN lättare och piggare. Perfekt 
för stadspendling, med stöldskyddade navaxlar. De flesta 
modellerna har färdigmonterade stänkskärmar och stöd. 
Alla CROSSWAY URBAN-modeller har fästpunkter för 
stänkskärmar och pakethållare. 

VIKT:
10,98 kg

ART.NR:
M203150



SPEEDER 100

REK.PRIS:

8 9998 999,-,-

SPEEDER är snabb och lätt och delar många egenskaper 
med landsvägscyklar. Inför säsongen 2020 har den fått den 
ny design. Den nya och något sportigare geometrin ger bättre 
stabilitet tack vare längre räckvidd samtidigt som den ger en 
mer upprätt och bekväm körställning. Den komfortinspirerade 
geometrin, det raka styret och de kraftfulla skivbromsarna gör 
SPEEDER perfekt för snabb pendling och träningsrundor. Med 
bredare däck och större hjulfrigång har SPEEDER både bättre 
komfort och grepp när det behövs. 

VIKT:
10,73 kg

ART.NR:
M203210

SPEEDER 400

REK.PRIS:

14 99914 999,-,-

SPEEDER är snabb och lätt och delar många egenskaper 
med landsvägscyklar. Inför säsongen 2020 har den fått den 
ny design. Den nya och något sportigare geometrin ger bättre 
stabilitet tack vare längre räckvidd samtidigt som den ger en 
mer upprätt och bekväm körställning. Den komfortinspirerade 
geometrin, det raka styret och de kraftfulla skivbromsarna gör 
SPEEDER perfekt för snabb pendling och träningsrundor. Med 
bredare däck och större hjulfrigång har SPEEDER både bättre 
komfort och grepp när det behövs. 

VIKT:
10 kg

ART.NR:
M203240

MISSION CX 100 SE

REK.PRIS:

11 99911 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt för superpendling eller 
vinterträning. 2019 års version av MISSION CX förenar ett 
cyclocross-fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper 
som gör den till en sofistikerad vardagscykel. Den har inte 
bara en modern ramdesign utan dessutom en mycket modern 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. För ökad funktionalitet 
har kablar/vajrar dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår. 
Och för att alla som gillar vägegenskaperna hos MISSION CX 
har vi en överraskning inför 2020 – MISSION ROAD.

VIKT:
10,25 kg

ART.NR:
M204010

MISSION CX 5000

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt för superpendling eller 
vinterträning. 2019 års version av MISSION CX förenar ett 
cyclocross-fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper 
som gör den till en sofistikerad vardagscykel. Den har inte 
bara en modern ramdesign utan dessutom en mycket modern 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. För ökad funktionalitet 
har kablar/vajrar dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår. 
Och för att alla som gillar vägegenskaperna hos MISSION CX 
har vi en överraskning inför 2020 – MISSION ROAD.

VIKT:
8,67 kg

ART.NR:
M204050



MISSION CX FORCE EDITION

REK.PRIS:

54 99954 999,-,-

Framtagen för racing, men lika rätt för superpendling eller 
vinterträning. 2019 års version av MISSION CX förenar ett 
cyclocross-fullblods racing-DNA med en lång lista egenskaper 
som gör den till en sofistikerad vardagscykel. Den har inte 
bara en modern ramdesign utan dessutom en mycket modern 
geometri med massor av spelrum mellan däck och tår, liksom 
integrering av de senaste standarderna. För ökad funktionalitet 
har kablar/vajrar dragits i ramen och stänkskärmsfästen ingår. 
Och för att alla som gillar vägegenskaperna hos MISSION CX 
har vi en överraskning inför 2020 – MISSION ROAD.

VIKT:
8,78 kg

ART.NR:
M204090

MISSION ROAD 400

REK.PRIS:

19 99919 999,-,-

MISSION ROAD är en landsvägscykel baserad på den mycket 
populära och erkända MISSION CX-ramen. Med modern 
ramdesign med sportig geometri, mycket bra hjulfrigång och 
sömlös integrering av de senaste standarderna är ROAD en 
cykel för långa dagar i sadeln – särskilt på landsväg. Breda 
däck ger mycket komfort (även på mycket dåliga landsvägar) 
och högre framdel ger en bekvämare körställning. 

VIKT:
9,68 kg

ART.NR:
M204110

MISSION ROAD 4000

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

MISSION ROAD är en landsvägscykel baserad på den mycket 
populära och erkända MISSION CX-ramen. Med modern 
ramdesign med sportig geometri, mycket bra hjulfrigång och 
sömlös integrering av de senaste standarderna är ROAD en 
cykel för långa dagar i sadeln – särskilt på landsväg. Breda 
däck ger mycket komfort (även på mycket dåliga landsvägar) 
och högre framdel ger en bekvämare körställning. 

VIKT:
8,52 kg

ART.NR:
M204140

MISSION ROAD 7000-E

REK.PRIS:

49 99949 999,-,-

MISSION ROAD är en landsvägscykel baserad på den mycket 
populära och erkända MISSION CX-ramen. Med modern 
ramdesign med sportig geometri, mycket bra hjulfrigång och 
sömlös integrering av de senaste standarderna är ROAD en 
cykel för långa dagar i sadeln – särskilt på landsväg. Breda 
däck ger mycket komfort (även på mycket dåliga landsvägar) 
och högre framdel ger en bekvämare körställning. 

VIKT:
8,06 kg

ART.NR:
M204170



SILEX 200

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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
10,45 kg

ART.NR:
M204510

SILEX 400

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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
10,23 kg

ART.NR:
M204530

SILEX 400

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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
10,23 kg

ART.NR:
M204535

SILEX 600

REK.PRIS:

19 99919 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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
10,02 kg

ART.NR:
M204540



SILEX+ 6000

REK.PRIS:

34 99934 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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
9,06 kg

ART.NR:
M204560

SILEX 7000

REK.PRIS:

35 99935 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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
8,74 kg

ART.NR:
M204570

SILEX+ 8000-E

REK.PRIS:

44 99944 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. Under 2020 kommer SILEX 
att finnas i både den klassiska 700c-versionen och en tuffare 
650B-version. Cykelpressen fortsätter att strö lovord över 
SILEX: Road CC utnämner den till Gravel and Adventure Bike 
of the Year och Cyclingweekly.com ger den 9 av 10 poäng.

VIKT:
8,55 kg

ART.NR:
M204580

SCULTURA DISC 300

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:
9,37 kg

ART.NR:
M204720



SCULTURA DISC 4000

REK.PRIS:

25 99925 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:
8,46 kg

ART.NR:
M204740

SCULTURA DISC 6000

REK.PRIS:

34 99934 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:
8,33 kg

ART.NR:
M204750

SCULTURA DISC 7000-E

REK.PRIS:

44 99944 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:
7,98 kg

ART.NR:
M204760

SCULTURA DISC FORCE 
EDITION

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:
8,15 kg

ART.NR:
M204770



SCULTURA DISC 8000-E

REK.PRIS:

69 99969 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:
7,33 kg

ART.NR:
M204780

SCULTURA DISC 9000-E

REK.PRIS:

99 99999 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:
6,83 kg

ART.NR:
M204790

REACTO DISC 4000

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
8,71 kg

ART.NR:
M204920

REACTO DISC 6000

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
8,45 kg

ART.NR:
M204940



REACTO DISC 7000-E

REK.PRIS:

47 99947 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
8,31 kg

ART.NR:
M204950

REACTO DISC LTD

REK.PRIS:

59 99959 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
8,21 kg

ART.NR:
M204955

REACTO DISC FORCE EDITION

REK.PRIS:

59 99959 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
8,36 kg

ART.NR:
M204960

REACTO DISC 8000-E

REK.PRIS:

74 99974 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
7,5 kg

ART.NR:
M204970



REACTO DISC 9000-E

REK.PRIS:

99 99999 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
7,3 kg

ART.NR:
M204980

REACTO DISC 10K-E

REK.PRIS:

99 99999 999,-,-

Vår testvinnare och mycket prisade aero-cykel REACTO fick 
en helt ny design 2018 och är en av de ledande cyklarna i sin 
klass. REACTO är inte bara en av de cyklar som används mest 
av vårt ProTour-team – det är en cykel som har fått mycket 
bra omnämnanden i pressen. Man hyllar dess «mycket bra 
aerodynamik» och säger att den är «bekväm för att vara en 
aero-cykel» och att den har «stabila köregenskaper» – vid test 
i tidningen TOUR (3-2019) fick den imponerande 1,5 poäng. 
Skillnaden i aerodynamik mellan fälg- och skivbromsar är 
mindre än en watt, vilket gör att skivbromsar är helt rätt 
alternativ i snabba nedförsbackar. 

VIKT:
7,32 kg

ART.NR:
M204990

REACTO TRACK 500

REK.PRIS:

13 99913 999,-,-

Vår specialbyggda bancykel baseras på REACTO:s aero-ram 
och pallar lätt för den mest brutala pedalkraft – den är till och 
med UCI-certifierad för att bevisa det. REACTO TRACK var 
först över mållinjen i 2017 års Red Hook Criterium i Milano. 
Tack vare dess bakre växelöra med stort justerområde kan 
du använda många olika klingstorlekar utan att behöva korta 
eller förlänga kedjan. Dolda fästpunkter på kolfibergaffeln gör 
det möjligt att montera en främre broms. Cykeln kan till och 
med göras om till en Fixie.

VIKT:
7,64 kg

ART.NR:
M205510

MISSION J. ROAD

REK.PRIS:

10 99910 999,-,-

Landsvägscykel för juniorer! Lätt och snabb landsvägscykel, 
med 26”-hjul och skivbromsar, designad för barn och 
ungdom. Passar barn från cirka 140 cm. God cykelvana 
rekommenderas.

VIKT:
9,6 kg

ART.NR:
M206010



MATTS J.24+

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
10,57 kg

ART.NR:
M206510

MATTS J.24+

REK.PRIS:

6 4996 499,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
10,57 kg

ART.NR:
M206515

MATTS J.20+

REK.PRIS:

5 9995 999,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
9,56 kg

ART.NR:
M206520

MATTS J. TEAM

REK.PRIS:

11 99911 999,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
11,8 kg

ART.NR:
M207005



MATTS J.24 RACE

REK.PRIS:

4 9994 999,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
11,4 kg

ART.NR:
M207010

MATTS J.24 RACE

REK.PRIS:

4 9994 999,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
11,4 kg

ART.NR:
M207015

MATTS J.24

REK.PRIS:

5 4995 499,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
12 kg

ART.NR:
M207020

MATTS J.24

REK.PRIS:

5 4995 499,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
12 kg

ART.NR:
M207025



MATTS J.20

REK.PRIS:

4 4994 499,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
9,9 kg

ART.NR:
M207030

MATTS J.20

REK.PRIS:

4 4994 499,-,-

Det ska börjas i tid: Våra prestandacyklar för barn har 
komponenter som har anpassats särskilt till deras behov. 
Sortimentet täcker allt från den första övningscykeln (stödhjul 
medföljer) upp till 24” mountainbike, 26” landsvägsracer och 
cyclocross – nu börjar cykeläventyret!

VIKT:
9,9 kg

ART.NR:
M207035

BIG.SEVEN VASA MORA

REK.PRIS:

8 4998 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:
13,47 kg

ART.NR:
M209405

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:
12,87 kg

ART.NR:
M209410



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:
N/A

ART.NR:
M209420

NINETY-SIX 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:
13,38 kg

ART.NR:
M209430

ESPRESSO SPORT 200 SE

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
20,36 kg

ART.NR:
M209710

ESPRESSO TOUR 200 SE

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
20,36 kg

ART.NR:
M209711



ESPRESSO SPORT 300 SE EQ

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
22,36 kg

ART.NR:
M209715

ESPRESSO TOUR 300 SE EQ

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
22,36 kg

ART.NR:
M209716

ESPRESSO TOUR 300 SE EQ

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
22,36 kg

ART.NR:
M209717

ESPRESSO SPORT 600 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
24,76 kg

ART.NR:
M209730



ESPRESSO TOUR 600 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
24,76 kg

ART.NR:
M209731

ESPRESSO SPORT 700 EQ

REK.PRIS:

37 99937 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
25,56 kg

ART.NR:
M209740

ESPRESSO TOUR 700 EQ

REK.PRIS:

37 99937 999,-,-

Den fjärde generationen av vår eSPRESSO har många nya 
och förbättrade funktioner. De viktigaste förändringarna 
är batteri integrerat i diagonalröret, ökad däcksbredd och 
navväxel med justerbart växelöra. Den moderna designen 
med batteri integrerat i röret, funktionell och bekväm geometri 
samt sömlös integrering av Shimanos starka STePS-motorer 
gör eSPRESSO till en elcykel som utmärker sig.  

VIKT:
25,56 kg

ART.NR:
M209741

ESPRESSO CITY 200 EQ

REK.PRIS:

27 99927 999,-,-

Nu har eSPRESSO CITY fått nya växelöron som gör att 
den finns med både utanpåliggande växel och navväxel. 
eSPRESSO CITY har modern design med funktionell och 
bekväm geometri och smidig integrering av Shimanos 
kraftfulla STePS-motorer som gör att den skiljer ut sig från 
andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt och stark, styv ram ger 
eSPRESSO CITY fantastiska köregenskaper i alla lägen. Den 
extremt låga instegshöjden gör det väldigt lätt att sitta upp på 
och gå av från eSPRESSO CITY.

VIKT:
24,29 kg

ART.NR:
M209760



ESPRESSO CITY 300 EQ

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Nu har eSPRESSO CITY fått nya växelöron som gör att 
den finns med både utanpåliggande växel och navväxel. 
eSPRESSO CITY har modern design med funktionell och 
bekväm geometri och smidig integrering av Shimanos 
kraftfulla STePS-motorer som gör att den skiljer ut sig från 
andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt och stark, styv ram ger 
eSPRESSO CITY fantastiska köregenskaper i alla lägen. Den 
extremt låga instegshöjden gör det väldigt lätt att sitta upp på 
och gå av från eSPRESSO CITY.

VIKT:
24,36 kg

ART.NR:
M209765

ESPRESSO CITY 300 EQ

REK.PRIS:

29 99929 999,-,-

Nu har eSPRESSO CITY fått nya växelöron som gör att 
den finns med både utanpåliggande växel och navväxel. 
eSPRESSO CITY har modern design med funktionell och 
bekväm geometri och smidig integrering av Shimanos 
kraftfulla STePS-motorer som gör att den skiljer ut sig från 
andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt och stark, styv ram ger 
eSPRESSO CITY fantastiska köregenskaper i alla lägen. Den 
extremt låga instegshöjden gör det väldigt lätt att sitta upp på 
och gå av från eSPRESSO CITY.

VIKT:
24,36 kg

ART.NR:
M209766

ESPRESSO CITY 700 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Nu har eSPRESSO CITY fått nya växelöron som gör att 
den finns med både utanpåliggande växel och navväxel. 
eSPRESSO CITY har modern design med funktionell och 
bekväm geometri och smidig integrering av Shimanos 
kraftfulla STePS-motorer som gör att den skiljer ut sig från 
andra urbana e-cyklar. Låg tyngdpunkt och stark, styv ram ger 
eSPRESSO CITY fantastiska köregenskaper i alla lägen. Den 
extremt låga instegshöjden gör det väldigt lätt att sitta upp på 
och gå av från eSPRESSO CITY.

VIKT:
25,79 kg

ART.NR:
M209770

ESPRESSO TK 600 EQ

REK.PRIS:

34 99934 999,-,-

Vår nya eSPRESSO TK har fått det bästa från två världar – 
city bike och off-road. Det här är en bekväm city bike med lågt 
insteg för dig som vill ha tåligheten, kraften och frihetskänslan 
som en off-road-cykel kan erbjuda. TK-modellerna är mer 
urbana, men de klarar även av lättare terräng-/off road-cykling 
som till exempel grusvägar.

VIKT:
25,15 kg

ART.NR:
M209775



ESPRESSO TK 700 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

Vår nya eSPRESSO TK har fått det bästa från två världar – 
city bike och off-road. Det här är en bekväm city bike med lågt 
insteg för dig som vill ha tåligheten, kraften och frihetskänslan 
som en off-road-cykel kan erbjuda. TK-modellerna är mer 
urbana, men de klarar även av lättare terräng-/off road-cykling 
som till exempel grusvägar.

VIKT:
26,11 kg

ART.NR:
M209780

EBIG.TOUR 400 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

MERIDA eBIG.TOUR EQ kombinerar det bästa av två världar 
och nu är den tillbaka i vårt sortiment – den ser ut som en 
mountainbike men är en riktigt bra trekkingcykel. eBIG.TOUR 
EQ har ram som är baserad på eBIG.NINE, dämpad gaffel 
och breda 29” MTB-däck – helt enkelt en fantastiskt bekväm 
trekkingcykel. Den levereras fullt utrustad med stänkskärmar, 
pakethållare och lysen – allt du normalt förväntar dig av en 
trekkingcykel eller hybrid. Det är mycket enkelt komma upp 
på och gå av från cykeln tack vare den fantastiska stå-över-
höjden med överrör som lutar brant nedåt. 

VIKT:
23,38 kg

ART.NR:
M209810

EBIG. TOUR 400 EQ

REK.PRIS:

39 99939 999,-,-

MERIDA eBIG.TOUR EQ kombinerar det bästa av två världar 
och nu är den tillbaka i vårt sortiment – den ser ut som en 
mountainbike men är en riktigt bra trekkingcykel. eBIG.TOUR 
EQ har ram som är baserad på eBIG.NINE, dämpad gaffel 
och breda 29” MTB-däck – helt enkelt en fantastiskt bekväm 
trekkingcykel. Den levereras fullt utrustad med stänkskärmar, 
pakethållare och lysen – allt du normalt förväntar dig av en 
trekkingcykel eller hybrid. Det är mycket enkelt komma upp 
på och gå av från cykeln tack vare den fantastiska stå-över-
höjden med överrör som lutar brant nedåt. 

VIKT:
23,38 kg

ART.NR:
M209811

EBIG.TOUR 600 EQ

REK.PRIS:

49 99949 999,-,-

MERIDA eBIG.TOUR EQ kombinerar det bästa av två världar 
och nu är den tillbaka i vårt sortiment – den ser ut som en 
mountainbike men är en riktigt bra trekkingcykel. eBIG.TOUR 
EQ har ram som är baserad på eBIG.NINE, dämpad gaffel 
och breda 29” MTB-däck – helt enkelt en fantastiskt bekväm 
trekkingcykel. Den levereras fullt utrustad med stänkskärmar, 
pakethållare och lysen – allt du normalt förväntar dig av en 
trekkingcykel eller hybrid. Det är mycket enkelt komma upp 
på och gå av från cykeln tack vare den fantastiska stå-över-
höjden med överrör som lutar brant nedåt. 

VIKT:
23,08 kg

ART.NR:
M209820



EBIG.SEVEN 300 SE

REK.PRIS:

34 99934 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:
22,56 kg

ART.NR:
M209830

EBIG.SEVEN 300 SE EQ

REK.PRIS:

35 99935 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:
24,44 kg

ART.NR:
M209835

EBIG. SEVEN 300 SE EQ

REK.PRIS:

35 99935 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:
24,44 kg

ART.NR:
M209836

EBIG.NINE 300 SE

REK.PRIS:

34 99934 999,-,-

Vår väl beprövade eBIG.NINE med 29”-hjul är en naturlig 
fortsättning på tidigare modell – nu med batteri integrerat i 
ramen. eBIG.NINE är en cykel i segmentet mellan eSPRESSO 
och elektriska stigcyklar med full dämpning – en cykel 
för vardag och sport. eBIG.NINE kan fås utrustad med 
stänkskärmar och stöd (eller fullt utrustad som EQ-version) – 
helt redo för att pendla till jobbet med varje dag. 

VIKT:
22,75 kg

ART.NR:
M209840



EBIG.NINE 300 SE EQ

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

Vår väl beprövade eBIG.NINE med 29”-hjul är en naturlig 
fortsättning på tidigare modell – nu med batteri integrerat i 
ramen. eBIG.NINE är en cykel i segmentet mellan eSPRESSO 
och elektriska stigcyklar med full dämpning – en cykel 
för vardag och sport. eBIG.NINE kan fås utrustad med 
stänkskärmar och stöd (eller fullt utrustad som EQ-version) – 
helt redo för att pendla till jobbet med varje dag. 

VIKT:
24,71 kg

ART.NR:
M209845

EBIG. NINE 300 SE EQ

REK.PRIS:

35 99935 999,-,-

Vår väl beprövade eBIG.NINE med 29”-hjul är en naturlig 
fortsättning på tidigare modell – nu med batteri integrerat i 
ramen. eBIG.NINE är en cykel i segmentet mellan eSPRESSO 
och elektriska stigcyklar med full dämpning – en cykel 
för vardag och sport. eBIG.NINE kan fås utrustad med 
stänkskärmar och stöd (eller fullt utrustad som EQ-version) – 
helt redo för att pendla till jobbet med varje dag. 

VIKT:
24,71 kg

ART.NR:
M209846

EONE-TWENTY 500

REK.PRIS:

42 99942 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» (2018).

VIKT:
21,83 kg

ART.NR:
M209910

EONE-FORTY LIMITED-
EDITION EQ

REK.PRIS:

49 99949 999,-,-

Om du vill åka riktigt fort utför men samtidig ha en cykel 
för vardagscykling är eONE-FORTY med Shimano STePS, 
integrerat batteri, framtriangel av kolfiber och full dämpning 
den perfekta elcykeln för dig. eONE-FORTY har en modern 
mountainbikegeometri med inspiration från sin storebror, 
den helt nya eONE-SIXTY. Men den har lägre stå-över-
höjd, brantare sadelrörsvinkel och något brantare styrvinkel, 
balanserad reach och lågt nedre fäste – en extremt smidig 
cykel med fantastiska egenskaper i backar. Exakt vad du 
letar efter om du vill ha en e-MTB med full dämpning för 
vardagscykling. 

VIKT:
N/A

ART.NR:
M209920



EONE-FORTY 4000

REK.PRIS:

54 99954 999,-,-

Om du vill åka riktigt fort utför men samtidig ha en cykel 
för vardagscykling är eONE-FORTY med Shimano STePS, 
integrerat batteri, framtriangel av kolfiber och full dämpning 
den perfekta elcykeln för dig. eONE-FORTY har en modern 
mountainbikegeometri med inspiration från sin storebror, 
den helt nya eONE-SIXTY. Men den har lägre stå-över-
höjd, brantare sadelrörsvinkel och något brantare styrvinkel, 
balanserad reach och lågt nedre fäste – en extremt smidig 
cykel med fantastiska egenskaper i backar. Exakt vad du 
letar efter om du vill ha en e-MTB med full dämpning för 
vardagscykling. 

VIKT:
22,43 kg

ART.NR:
M209930

EONE-SIXTY 500 SE

REK.PRIS:

45 99945 999,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
22,14 kg

ART.NR:
M209950

EONE-SIXTY 800 SE

REK.PRIS:

54 99954 999,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
22,17 kg

ART.NR:
M209960

EONE-SIXTY LIMITED-
EDITION

REK.PRIS:

64 99964 999,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
N/A

ART.NR:
M209965



EONE-SIXTY 5000

REK.PRIS:

64 99964 999,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
22,89 kg

ART.NR:
M209970

EONE-SIXTY 8000

REK.PRIS:

79 99979 999,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
22,32 kg

ART.NR:
M209980

EONE-SIXTY 8000

REK.PRIS:

79 99979 999,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
22,32 kg

ART.NR:
M209981

EONE-SIXTY 10-K

REK.PRIS:

115 000115 000,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS. 

VIKT:
22,09 kg

ART.NR:
M209990



EONE-SIXTY 10-K

REK.PRIS:

115 000115 000,-,-

Vår helt nya eONE-SIXTY är en fortsättning på originalet 
eONE-SIXTY – den mest testade och prisade cykeln som har 
lämnat MERIDA-fabriken. Denna nya eldrivna endurocykel 
har behållit de fantastiska egenskaperna från den tidigare 
versionen samtidigt som den har uppgraderats med de 
senaste komponenterna och lösningarna. Styv och lätt ram 
med perfekt anpassad MTB-geometri, snyggt integrerat 
batteri i den nedre delen av diagonalröret och hjulkombination 
29”/650B – eONE-SIXTY är en härlig kolfibercykel med 
Shimano STePS.  

VIKT:
22,09 kg

ART.NR:
M209991


