
OPTIMALISERT FOR 
KVINNER 

JULIET SEVEN 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

Terrengsykler i damemodell, fra hardtail-modeller for 
nybegynnere og helt opp til ONE-TWENTY-stisykler med 
full demping. Førsteklasses aluminiumsrammer med tilpasset 
geometri kombineres med kvinnespesifikke komponenter for 
et bredt sortiment rettet mot kvinnelige syklister.   

VEKT:
14,38 kg

ART.NR:
M191011

OPTIMALISERT FOR 
KVINNER 

JULIET 27.5 XT-EDITION

VEIL.PRIS:

 12 997  12 997 ,-,-

Terrengsykler i damemodell, fra hardtail-modeller for 
nybegynnere og helt opp til ONE-TWENTY-stisykler med  
full demping. Førsteklasses aluminiumsrammer med tilpasset 
geometri kombineres med kvinnespesifikke komponenter for 
et bredt sortiment rettet mot kvinnelige syklister.   

VEKT:
13,25 kg

ART.NR:
M191012

TVERS IGJENNOM  
MORSOM 
TERRENGSYKKEL

BIG.SEVEN 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

Alternativet til BIG.NINE 29-tommers hardtail for syklister som 
vil ha de noe mindre 650B-hjulene. Den nyeste generasjonen 
aluminiumsramme til terrengsyklene BIG.SEVEN TFS og 
SPEED har slankere rør som gir en ny stil og mer avslappet 
geometri. Et kortere overrør og et høyere styrerør gir en mer 
oppreist sittestilling og bedre sikt på turen.

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191110

TVERS IGJENNOM 
MORSOM 
TERRENGSYKKEL

BIG.SEVEN 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

Alternativet til BIG.NINE 29-tommers hardtail for syklister som 
vil ha de noe mindre 650B-hjulene. Den nyeste generasjonen 
aluminiumsramme til terrengsyklene BIG.SEVEN TFS og 
SPEED har slankere rør som gir en ny stil og mer avslappet 
geometri. Et kortere overrør og et høyere styrerør gir en mer 
oppreist sittestilling og bedre sikt på turen.

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191115



RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191120

RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M191125

RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE 100

VEIL.PRIS:

 7 499  7 499 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
13,45 kg

ART.NR:
M191130

RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE 600

VEIL.PRIS:

 13 999  13 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
11,87 kg

ART.NR:
M191135



RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE XT-EDITION

VEIL.PRIS:

 12 997  12 997 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
11,79 kg

ART.NR:
M191140

RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE NX-EDITION

VEIL.PRIS:

 14 999  14 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
11,95 kg

ART.NR:
M191145

RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE 4000

VEIL.PRIS:

 19 999  19 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
11,28 kg

ART.NR:
M191150

RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE 6000

VEIL.PRIS:

 25 999  25 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
10,67 kg

ART.NR:
M191255



RASK, PÅLITELIG OG 
KOMPROMISSLØS

BIG.NINE TEAM

VEIL.PRIS:

 59 999  59 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling. 

VEKT:
8,53 kg

ART.NR:
M191270

TROSSER 
TYNGDEKRAFTEN

ONE-SIXTY 800

VEIL.PRIS:

 30 999  30 999 ,-,-

Testvinneren ONE-SIXTY kombinerer en lett ramme 
med en aggressiv geometri. Den høster stadig gode 
tilbakemeldinger fra syklister og presse, og i tillegg har den 
havnet på listen DIRT 100 (DIRT Magazines guide til de beste 
terrengsykkelproduktene i 2018). Den formidable dempingen 
gir deg nesten bunnløs vandring i nedoverbakkene uten å 
sinke deg på veien oppover igjen.

VEKT:
14,7 kg

ART.NR:
M192010

GO BIG – HAVE FUN

BIG.TRAIL 400

VEIL.PRIS:

 11 999  11 999 ,-,-

Hardtail-modell med fokus på nedoverbakker. Få et ekstremt 
godt grep på vår hardtail-stisykkel med 650B+-dekk. 
Den kombinerer en lang, slakk geometri med etablerte 
stisykkelelementer som senkbar setepinne, 1x drivlinje og 
Boost-teknologi for mest mulig moro.

VEKT:
13,6 kg

ART.NR:
M192030

OFFISIELL 
VASALOPPSYKKEL

NINETY-SIX 29 600 VASA 
EVERTSBERG

VEIL.PRIS:

 19 999  19 999 ,-,-

Vår slitesterke XC- og maratonsykkel med full demping.  
100 mm svært effektiv og helt gyngefri vandring på bak- 
demper for sykling med full gass. En allsidig og superlett 
sykkelrittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når 
muligheten byr seg. Én kjedering, optimert demping og 
klargjort for senkbar setepinne.  

VEKT:
13,13 kg

ART.NR:
M192515



FOKUS PÅ XC & MARATON

NINETY-SIX 29 4000

VEIL.PRIS:

 29 999  29 999 ,-,-

Vår slitesterke XC- og maratonsykkel med full demping.  
100 mm svært effektiv og helt gyngefri vandring på bak- 
demper for sykling med full gass. En allsidig og superlett 
sykkelrittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når 
muligheten byr seg. Én kjedering, optimert demping og 
klargjort for senkbar setepinne.  

VEKT:
12,2 kg

ART.NR:
M192525

FOKUS PÅ XC & MARATON

NINETY-SIX 29 6000

VEIL.PRIS:

 34 999  34 999 ,-,-

Vår slitesterke XC- og maratonsykkel med full demping.  
100 mm svært effektiv og helt gyngefri vandring på bak- 
demper for sykling med full gass. En allsidig og superlett 
sykkelrittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når 
muligheten byr seg. Én kjedering, optimert demping og 
klargjort for senkbar setepinne.  

VEKT:
12,02 kg

ART.NR:
M192535

FOKUS PÅ XC & MARATON

NINETY-SIX 29 TEAM

VEIL.PRIS:

 74 999  74 999 ,-,-

Vår slitesterke XC- og maratonsykkel med full demping.  
100 mm svært effektiv og helt gyngefri vandring på bak- 
demper for sykling med full gass. En allsidig og superlett 
sykkelrittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når 
muligheten byr seg. Én kjedering, optimert demping og 
klargjort for senkbar setepinne.  

VEKT:
10,05 kg

ART.NR:
M192560

DEN FANTASTISKE 
ALLROUNDEREN 
– NÅ ENDA BEDRE

ONE-TWENTY 29 400

VEIL.PRIS:

 16 999  16 999 ,-,-

Vår «takler alt»-sykkel. I 2019 får ONE-TWENTY en helt ny 
design som forbedrer vekten og stivheten og finjusterer den 
moderne stisykkelgeometrien ytterligere. Alt dette resulterer 
i en sykkel med middels vandring som takler røffe sykkelstier 
bedre mens den holder farten perfekt på mindre ekstreme 
langturer. I tillegg er den en av terrengsyklene som har aller 
raskest akselerasjon. 

VEKT:
14,75 kg

ART.NR:
M192610



DEN FANTASTISKE 
ALLROUNDEREN 
– NÅ ENDA BEDRE

ONE-TWENTY 29 600

VEIL.PRIS:

 23 999  23 999 ,-,-

Vår «takler alt»-sykkel. I 2019 får ONE-TWENTY en helt ny 
design som forbedrer vekten og stivheten og finjusterer den 
moderne stisykkelgeometrien ytterligere. Alt dette resulterer 
i en sykkel med middels vandring som takler røffe sykkelstier 
bedre mens den holder farten perfekt på mindre ekstreme 
langturer. I tillegg er den en av terrengsyklene som har aller 
raskest akselerasjon. 

VEKT:
14,64 kg

ART.NR:
M192615

DEN FANTASTISKE 
ALLROUNDEREN 
– NÅ ENDA BEDRE

ONE-TWENTY 29 800

VEIL.PRIS:

 28 999  28 999 ,-,-

Vår «takler alt»-sykkel. I 2019 får ONE-TWENTY en helt ny 
design som forbedrer vekten og stivheten og finjusterer den 
moderne stisykkelgeometrien ytterligere. Alt dette resulterer 
i en sykkel med middels vandring som takler røffe sykkelstier 
bedre mens den holder farten perfekt på mindre ekstreme 
langturer. I tillegg er den en av terrengsyklene som har aller 
raskest akselerasjon. 

VEKT:
14,34 kg

ART.NR:
M192620

DEN FANTASTISKE 
ALLROUNDEREN 
– NÅ ENDA BEDRE

ONE-TWENTY 29 6000

VEIL.PRIS:

 35 999  35 999 ,-,-

Vår «takler alt»-sykkel. I 2019 får ONE-TWENTY en helt ny 
design som forbedrer vekten og stivheten og finjusterer den 
moderne stisykkelgeometrien ytterligere. Alt dette resulterer 
i en sykkel med middels vandring som takler røffe sykkelstier 
bedre mens den holder farten perfekt på mindre ekstreme 
langturer. I tillegg er den en av terrengsyklene som har aller 
raskest akselerasjon. 

VEKT:
13,85 kg

ART.NR:
M192625

DEN FANTASTISKE 
ALLROUNDEREN 
– NÅ ENDA BEDRE

ONE-TWENTY 29 8000

VEIL.PRIS:

 64 999  64 999 ,-,-

Vår «takler alt»-sykkel. I 2019 får ONE-TWENTY en helt ny 
design som forbedrer vekten og stivheten og finjusterer den 
moderne stisykkelgeometrien ytterligere. Alt dette resulterer 
i en sykkel med middels vandring som takler røffe sykkelstier 
bedre mens den holder farten perfekt på mindre ekstreme 
langturer. I tillegg er den en av terrengsyklene som har aller 
raskest akselerasjon. 

VEKT:
12,56 kg

ART.NR:
M192630



GROV STI OG LETT 
ENDURO

ONE-FORTY 600

VEIL.PRIS:

 22 999  22 999 ,-,-

Den kom på markedet i 2018 og ble straks populær både 
hos stisyklister og internasjonal sykkelpresse. Følgende 
har blitt sagt om stisykkelen med 140 mm vandring: 
«great pedalling efficiency, brilliant suspension and top fun 
handling» (MBR), «a bloody hoot to ride» (FLOW), «a bike that 
eagerly surges forward» (IMB) og «one of the best mid-travel 
bikes we have ridden» (MBUK). Det supermyke og aktive 
dempesystemet i kombinasjon med god pedaleffektivitet gjør 
ONE-FORTY til den perfekte stisykkelen både til lange og 
krevende dager på sykkelsetet og til tekniske økter på stiene.

VEKT:
14,71 kg

ART.NR:
M192710

GROV STI OG LETT 
ENDURO

ONE-FORTY 800

VEIL.PRIS:

 26 997  26 997 ,-,-

Den kom på markedet i 2018 og ble straks populær både 
hos stisyklister og internasjonal sykkelpresse. Følgende 
har blitt sagt om stisykkelen med 140 mm vandring: 
«great pedalling efficiency, brilliant suspension and top fun 
handling» (MBR), «a bloody hoot to ride» (FLOW), «a bike that 
eagerly surges forward» (IMB) og «one of the best mid-travel 
bikes we have ridden» (MBUK). Det supermyke og aktive 
dempesystemet i kombinasjon med god pedaleffektivitet gjør 
ONE-FORTY til den perfekte stisykkelen både til lange og 
krevende dager på sykkelsetet og til tekniske økter på stiene.

VEKT:
14,36 kg

ART.NR:
M192715

GROV STI OG LETT 
ENDURO

ONE-FORTY 900

VEIL.PRIS:

 37 999  37 999 ,-,-

Den kom på markedet i 2018 og ble straks populær både 
hos stisyklister og internasjonal sykkelpresse. Følgende 
har blitt sagt om stisykkelen med 140 mm vandring: 
«great pedalling efficiency, brilliant suspension and top fun 
handling» (MBR), «a bloody hoot to ride» (FLOW), «a bike that 
eagerly surges forward» (IMB) og «one of the best mid-travel 
bikes we have ridden» (MBUK). Det supermyke og aktive 
dempesystemet i kombinasjon med god pedaleffektivitet gjør 
ONE-FORTY til den perfekte stisykkelen både til lange og 
krevende dager på sykkelsetet og til tekniske økter på stiene.

VEKT:
13,8 kg

ART.NR:
M192720

TROSSER 
TYNGDEKRAFTEN

ONE-SIXTY M#RIDA

VEIL.PRIS:

 59 999  59 999 ,-,-

Testvinneren ONE-SIXTY kombinerer en lett ramme 
med en aggressiv geometri. Den høster stadig gode 
tilbakemeldinger fra syklister og presse, og i tillegg har den 
havnet på listen DIRT 100 (DIRT Magazines guide til de beste 
terrengsykkelproduktene i 2018). Den formidable dempingen 
gir deg nesten bunnløs vandring i nedoverbakkene uten å 
sinke deg på veien oppover igjen.

VEKT:
13,71 kg

ART.NR:
M192825



KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
14,38 kg

ART.NR:
M193010

KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY 20, DAME

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M193035

KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
14,38 kg

ART.NR:
M193040

KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY 20, DAME

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M193045



KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY 100

VEIL.PRIS:

 7 499  7 499 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
13,7 kg

ART.NR:
M193050

KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY 100, DAME

VEIL.PRIS:

 7 499  7 499 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
13,52 kg

ART.NR:
M193055

KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY XT-EDITION, 
HERRE

VEIL.PRIS:

 9 997  9 997 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
12,06 kg

ART.NR:
M193060

KOMFORT OG ALLSIDIG 
FUNKSJONALITET

CROSSWAY XT-EDITION, 
DAME

VEIL.PRIS:

 11 999  11 999 ,-,-

En perfekt blanding av komfort, fornøyelse og allsidig 
funksjonalitet som passer til kondisjonstrening, pendling 
og fritidsturer på skogsveier og stier. Hverdagssyklene i 
CROSSWAY-serien er laget av førsteklasses, lett aluminium  
og er klargjort for montering av skjermer, bagasjebrett og 
støtter. Finnes også som ramme med lavt innsteg.

VEKT:
12,67 kg

ART.NR:
M193065



RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 20

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
12,28 kg

ART.NR:
M193110

RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 20, DAME

VEIL.PRIS:

 5 999  5 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
12,38 kg

ART.NR:
M193115

RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 100

VEIL.PRIS:

 7 999  7 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
11,91 kg

ART.NR:
M193120

RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 100, 
DAME

VEIL.PRIS:

 7 999  7 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
12,25 kg

ART.NR:
M193125



RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 100

VEIL.PRIS:

 7 999  7 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
12,25 kg

ART.NR:
M193130

RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 100, 
DAME

VEIL.PRIS:

 7 999  7 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
12,25 kg

ART.NR:
M193135

RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN XT-
EDITION

VEIL.PRIS:

 9 997  9 997 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
10,73 kg

ART.NR:
M193140

RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 300

VEIL.PRIS:

 9 999  9 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
11,39 kg

ART.NR:
M193150



RASK, STILIG OG 
MODERNE

CROSSWAY URBAN 300, 
DAME

VEIL.PRIS:

 9 999  9 999 ,-,-

En raskere, mer moderne versjon av vår bestselger 
CROSSWAY - stilig, minimalistisk og klar for URBAN jungel. 
Hovedforskjellen er de mer klassiske runde rørene, den 
stive forgaffelen og fraværet av setepinne med demping og 
justerbart styrefremspring, som til sammen gjør URBAN-
modellen lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling 
og utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Alle modellene i serien kan utstyres 
med dette, i tillegg til bagasjebrett. Finnes også som ramme 
med lavt innsteg.

VEKT:
11,82 kg

ART.NR:
M193155

LETT, ALLSIDIG, RASK OG 
KOMFORTABEL

SPEEDER 100

VEIL.PRIS:

 6 999  6 999 ,-,-

SPEEDER er en rask og lett sykkel som slekter på 
landeveissykkelen. Geometrien med det lange styrerøret gir 
en mer oppreist og komfortabel sittestilling. SPEEDER er den 
ideelle sykkelen til trening eller rask pendling takket være 
komfortabel geometri, flatt styre som gir bedre kontroll, og 
effektive skivebremser.

VEKT:
10,08 kg

ART.NR:
M193210

LETT, ALLSIDIG, RASK OG 
KOMFORTABEL

SPEEDER 100 JULIET

VEIL.PRIS:

 6 999  6 999 ,-,-

Lett aluminiumsramme med «triple butting» og hurtigrullende 
700c-hjul som gjør det lekende lett å tilbakelegge store 
avstander. Flatt styre, effektive skivebremser og utforming i 
damemodell gjør SPEEDER JULIET superenkel å håndtere. 

VEKT:
10,14 kg

ART.NR:
M193211

LETT, ALLSIDIG, RASK OG 
KOMFORTABEL

SPEEDER 400

VEIL.PRIS:

 11 999  11 999 ,-,-

SPEEDER er en rask og lett sykkel som slekter på 
landeveissykkelen. Geometrien med det lange styrerøret gir 
en mer oppreist og komfortabel sittestilling. SPEEDER er den 
ideelle sykkelen til trening eller rask pendling takket være 
komfortabel geometri, flatt styre som gir bedre kontroll, og 
effektive skivebremser.

VEKT:
9,12 kg

ART.NR:
M193240



SYKKELRITT, TRENING, 
PENDLING – ALT I ETT

CYCLO CROSS 100

VEIL.PRIS:

 9 999  9 999 ,-,-

Våre CX-sykler er designet for racing, men passer vel så 
godt til rask pendling og vintertrening for landeveissyklisten. 
100-modellen kommer levert med en lett og stilfull 
aluminiumsramme, moderne og presis 1X11 utstyrspakke og 
driftsikre og gode mekaniske skivebremser.

VEKT:
10,26 kg

ART.NR:
M194010

SYKKELRITT, TRENING, 
PENDLING – ALT I ETT

MISSION CX 400

VEIL.PRIS:

 13 999  13 999 ,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel eller 
treningssykkel om vinteren. Vår nye MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som 
gjør den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare 
en ny og moderne rammedesign, men også en oppdatert 
geometri med stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste 
standardene er integrert. MISSION CX-serien har alternativer 
med rimelige, førsteklasses aluminiumsrammer og lette, stive 
karbonrammer. Med integrert kabelføring og mulighet for å 
montere skjermer blir den ekstra praktisk. 

VEKT:
9,49 kg

ART.NR:
M194020

SYKKELRITT, TRENING, 
PENDLING – ALT I ETT

MISSION CX 600

VEIL.PRIS:

 17 999  17 999 ,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel eller 
treningssykkel om vinteren. Vår nye MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som 
gjør den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare 
en ny og moderne rammedesign, men også en oppdatert 
geometri med stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste 
standardene er integrert. MISSION CX-serien har alternativer 
med rimelige, førsteklasses aluminiumsrammer og lette, stive 
karbonrammer. Med integrert kabelføring og mulighet for å 
montere skjermer blir den ekstra praktisk. 

VEKT:
9,59 kg

ART.NR:
M194030

SYKKELRITT, TRENING, 
PENDLING – ALT I ETT

MISSION CX 5000

VEIL.PRIS:

 25 999  25 999 ,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel eller 
treningssykkel om vinteren. Vår nye MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som 
gjør den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare 
en ny og moderne rammedesign, men også en oppdatert 
geometri med stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste 
standardene er integrert. MISSION CX-serien har alternativer 
med rimelige, førsteklasses aluminiumsrammer og lette, stive 
karbonrammer. Med integrert kabelføring og mulighet for å 
montere skjermer blir den ekstra praktisk. 

VEKT:
8,73 kg

ART.NR:
M194040



SYKKELRITT, TRENING, 
PENDLING – ALT I ETT

MISSION CX 8000

VEIL.PRIS:

 39 999  39 999 ,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel eller 
treningssykkel om vinteren. Vår nye MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som 
gjør den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare 
en ny og moderne rammedesign, men også en oppdatert 
geometri med stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste 
standardene er integrert. MISSION CX-serien har alternativer 
med rimelige, førsteklasses aluminiumsrammer og lette, stive 
karbonrammer. Med integrert kabelføring og mulighet for å 
montere skjermer blir den ekstra praktisk. 

VEKT:
7,72 kg

ART.NR:
M194050

ALLE VEIER ER DINE

SILEX 200

VEIL.PRIS:

 13 999  13 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
10,34 kg

ART.NR:
M194510

ALLE VEIER ER DINE

SILEX 300

VEIL.PRIS:

 13 999  13 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
9,98 kg

ART.NR:
M194520

ALLE VEIER ER DINE

SILEX 400

VEIL.PRIS:

 15 999  15 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
10,17 kg

ART.NR:
M194530



ALLE VEIER ER DINE

SILEX 600

VEIL.PRIS:

 17 999  17 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
9,79 kg

ART.NR:
M194540

ALLE VEIER ER DINE

SILEX 6000

VEIL.PRIS:

 23 999  23 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
8,95 kg

ART.NR:
M194550

ALLE VEIER ER DINE

SILEX 7000

VEIL.PRIS:

 29 999  29 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
8,7 kg

ART.NR:
M194560

ALLE VEIER ER DINE

SILEX 9000

VEIL.PRIS:

 37 999  37 999 ,-,-

Det er herlig å bare sykle av gårde hvor du vil, uten å 
tenke på tid eller sted. Vår prisbelønte testvinner SILEX er 
ypperlig til sånne turer, siden den er vår mest komfortable 
og allsidige landveissykkel hittil. Den er smidig og innbyr 
til selvsikker håndtering med en moderne geometri 
inspirert av terrengsykkelen: lange over- og styrerør og kort 
styrefremspring. Pressen har også falt for vår nye SILEX og 
kommer med lovord som «exceptional ride quality» (Cycling 
Plus), «a highly versatile bike» (IMB), «the best bike of this 
genre» (Offroad CC) og «a real surprise» (Gran Fondo). 

VEKT:
7,99 kg

ART.NR:
M194570



LETTVEKTER PÅ 
LANDEVEIEN

SCULTURA 100

VEIL.PRIS:

 8 999  8 999 ,-,-

Vår lette racer har en nyskapende design som hjelper 
ProTour-teamene våre til Grand Tour-seiere. Denne klassiske 
landeveissykkelen fås med to forskjellige geometrier og 
enten skivebremser eller felgbremser, og den kombinerer 
klasseledende komfort med akselerasjon som en rakett og 
tour-vinnende klatreegenskaper. 

VEKT:
9,5 kg

ART.NR:
M194610

LANDEVEISSYKLER 
SPESIELT FOR DAMER

SCULTURA 100 JULIET

VEIL.PRIS:

 8 999  8 999 ,-,-

Syklene i SCULTURA JULIET-serien har rammer i lett 
karbonfiber eller aluminiumsrammer med «triple butting», 
alle med de nyeste standardene, og i tillegg har de gaffel i 
helkarbon og kvinnespesifikke komponenter. Rask, smidig  
og lett - ideell for kvinnelige syklister.

VEKT:
9,52 kg

ART.NR:
M194611

LETTVEKTER PÅ 
LANDEVEIEN

SCULTURA DISC 400

VEIL.PRIS:

 16 999  16 999 ,-,-

Vår lette racer har en nyskapende design som hjelper 
ProTour-teamene våre til Grand Tour-seiere. Denne klassiske 
landeveissykkelen fås med to forskjellige geometrier og 
enten skivebremser eller felgbremser, og den kombinerer 
klasseledende komfort med akselerasjon som en rakett og 
tour-vinnende klatreegenskaper. 

VEKT:
9,12 kg

ART.NR:
M194710

LANDEVEISSYKLER 
SPESIELT FOR DAMER

SCULTURA DISC 400 JULIET

VEIL.PRIS:

 16 999  16 999 ,-,-

Syklene i SCULTURA JULIET-serien har rammer i lett 
karbonfiber eller aluminiumsrammer med «triple butting», 
alle med de nyeste standardene, og i tillegg har de gaffel i 
helkarbon og kvinnespesifikke komponenter. Rask, smidig  
og lett - ideell for kvinnelige syklister.

VEKT:
9,08 kg

ART.NR:
M194711



LETTVEKTER PÅ 
LANDEVEIEN

SCULTURA DISC 4000

VEIL.PRIS:

 22 999  22 999 ,-,-

Vår lette racer har en nyskapende design som hjelper 
ProTour-teamene våre til Grand Tour-seiere. Denne klassiske 
landeveissykkelen fås med to forskjellige geometrier og 
enten skivebremser eller felgbremser, og den kombinerer 
klasseledende komfort med akselerasjon som en rakett og 
tour-vinnende klatreegenskaper. 

VEKT:
8,54 kg

ART.NR:
M194720

LANDEVEISSYKLER 
SPESIELT FOR DAMER

SCULTURA DISC 4000 JULIET

VEIL.PRIS:

 22 999  22 999 ,-,-

Syklene i SCULTURA JULIET-serien har rammer i lett 
karbonfiber eller aluminiumsrammer med «triple butting», 
alle med de nyeste standardene, og i tillegg har de gaffel i 
helkarbon og kvinnespesifikke komponenter. Rask, smidig  
og lett - ideell for kvinnelige syklister.

VEKT:
8,52 kg

ART.NR:
M194721

LETTVEKTER PÅ 
LANDEVEIEN

SCULTURA DISC 6000

VEIL.PRIS:

 27 999  27 999 ,-,-

Vår lette racer har en nyskapende design som hjelper 
ProTour-teamene våre til Grand Tour-seiere. Denne klassiske 
landeveissykkelen fås med to forskjellige geometrier og 
enten skivebremser eller felgbremser, og den kombinerer 
klasseledende komfort med akselerasjon som en rakett og 
tour-vinnende klatreegenskaper. 

VEKT:
8,45 kg

ART.NR:
M194730

LETTVEKTER PÅ 
LANDEVEIEN

SCULTURA DISC 7000-E

VEIL.PRIS:

 37 999  37 999 ,-,-

Vår lette racer har en nyskapende design som hjelper 
ProTour-teamene våre til Grand Tour-seiere. Denne klassiske 
landeveissykkelen fås med to forskjellige geometrier og 
enten skivebremser eller felgbremser, og den kombinerer 
klasseledende komfort med akselerasjon som en rakett og 
tour-vinnende klatreegenskaper. 

VEKT:
8,31 kg

ART.NR:
M194740



LETTVEKTER PÅ 
LANDEVEIEN

SCULTURA DISC 8000-E

VEIL.PRIS:

 54 999  54 999 ,-,-

Vår lette racer har en nyskapende design som hjelper 
ProTour-teamene våre til Grand Tour-seiere. Denne klassiske 
landeveissykkelen fås med to forskjellige geometrier og 
enten skivebremser eller felgbremser, og den kombinerer 
klasseledende komfort med akselerasjon som en rakett og 
tour-vinnende klatreegenskaper. 

VEKT:
7,49 kg

ART.NR:
M194770

AVANSERT AERODYNAMIKK 
- OVERLEGEN KOMFORT

REACTO 8000-E

VEIL.PRIS:

 51 997  51 997 ,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som fikk 
helt ny design i 2018, og den er en av de ledende syklene i sin 
klasse. REACTO er ikke bare en av hovedsyklene til BAHRAIN 
MERIDA PRO CYCLING TEAM, den har også høstet lovord 
i pressen: «astonishingly comfortable» (Design & Innovation 
Award 2018), «fast and responsive» og «an absolute peach» 
(Road CC). Forskjellen i aerodynamisk effektivitet mellom 
felgbrems og bremseskive er mindre enn én watt, og med det 
store potensialet for fart er skivebremser det beste alternativet. 

VEKT:
7,56 kg

ART.NR:
M194820

AVANSERT AERODYNAMIKK 
- OVERLEGEN KOMFORT

REACTO DISC 5000

VEIL.PRIS:

 24 999  24 999 ,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som fikk 
helt ny design i 2018, og den er en av de ledende syklene i sin 
klasse. REACTO er ikke bare en av hovedsyklene til BAHRAIN 
MERIDA PRO CYCLING TEAM, den har også høstet lovord 
i pressen: «astonishingly comfortable» (Design & Innovation 
Award 2018), «fast and responsive» og «an absolute peach» 
(Road CC). Forskjellen i aerodynamisk effektivitet mellom 
felgbrems og bremseskive er mindre enn én watt, og med det 
store potensialet for fart er skivebremser det beste alternativet. 

VEKT:
8,65 kg

ART.NR:
M194910

AVANSERT AERODYNAMIKK 
- OVERLEGEN KOMFORT

REACTO DISC 7000-E

VEIL.PRIS:

 39 999  39 999 ,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som fikk 
helt ny design i 2018, og den er en av de ledende syklene i sin 
klasse. REACTO er ikke bare en av hovedsyklene til BAHRAIN 
MERIDA PRO CYCLING TEAM, den har også høstet lovord 
i pressen: «astonishingly comfortable» (Design & Innovation 
Award 2018), «fast and responsive» og «an absolute peach» 
(Road CC). Forskjellen i aerodynamisk effektivitet mellom 
felgbrems og bremseskive er mindre enn én watt, og med det 
store potensialet for fart er skivebremser det beste alternativet. 

VEKT:
8,32 kg

ART.NR:
M194920



AVANSERT AERODYNAMIKK 
- OVERLEGEN KOMFORT

REACTO DISC 8000-E

VEIL.PRIS:

 59 999  59 999 ,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som fikk 
helt ny design i 2018, og den er en av de ledende syklene i sin 
klasse. REACTO er ikke bare en av hovedsyklene til BAHRAIN 
MERIDA PRO CYCLING TEAM, den har også høstet lovord 
i pressen: «astonishingly comfortable» (Design & Innovation 
Award 2018), «fast and responsive» og «an absolute peach» 
(Road CC). Forskjellen i aerodynamisk effektivitet mellom 
felgbrems og bremseskive er mindre enn én watt, og med det 
store potensialet for fart er skivebremser det beste alternativet. 

VEKT:
7,78 kg

ART.NR:
M194930

AVANSERT AERODYNAMIKK 
- OVERLEGEN KOMFORT

REACTO DISC TEAM-E

VEIL.PRIS:

 89 999  89 999 ,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som fikk 
helt ny design i 2018, og den er en av de ledende syklene i sin 
klasse. REACTO er ikke bare en av hovedsyklene til BAHRAIN 
MERIDA PRO CYCLING TEAM, den har også høstet lovord 
i pressen: «astonishingly comfortable» (Design & Innovation 
Award 2018), «fast and responsive» og «an absolute peach» 
(Road CC). Forskjellen i aerodynamisk effektivitet mellom 
felgbrems og bremseskive er mindre enn én watt, og med det 
store potensialet for fart er skivebremser det beste alternativet. 

VEKT:
7,46 kg

ART.NR:
M194950

AVANSERT AERODYNAMIKK 
- OVERLEGEN KOMFORT

REACTO DISC YC EDITION

VEIL.PRIS:

 44 999  44 999 ,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som fikk 
helt ny design i 2018, og den er en av de ledende syklene i sin 
klasse. REACTO er ikke bare en av hovedsyklene til BAHRAIN 
MERIDA PRO CYCLING TEAM, den har også høstet lovord 
i pressen: «astonishingly comfortable» (Design & Innovation 
Award 2018), «fast and responsive» og «an absolute peach» 
(Road CC). Forskjellen i aerodynamisk effektivitet mellom 
felgbrems og bremseskive er mindre enn én watt, og med det 
store potensialet for fart er skivebremser det beste alternativet. 

VEKT:
8,2 kg

ART.NR:
M194980

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

MATTS J24 RACE

VEIL.PRIS:

 4 499  4 499 ,-,-

Lett og moderne juniorsykkel for hverdagssykling og trening! 
Merida 24” juniorsykler er utviklet for de mellom 8-12 år, med 
spesifikke komponenter tilpasset deres bruk.

VEKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196610



TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

MATTS J24 RACE

VEIL.PRIS:

 4 499  4 499 ,-,-

Lett og moderne juniorsykkel for hverdagssykling og trening! 
Merida 24” juniorsykler er utviklet for de mellom 8-12 år, med 
spesifikke komponenter tilpasset deres bruk.

VEKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196611

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

MATTS J24

VEIL.PRIS:

 4 499  4 499 ,-,-

Allsidig junior terrengsykkel for hverdagssykling og trening! 
Merida 24” juniorsykler er utviklet for de mellom 8-12 år, med 
spesifikke komponenter tilpasset deres bruk.

VEKT:
12,98 kg

ART.NR:
M196620

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

MATTS J24

VEIL.PRIS:

 4 499  4 499 ,-,-

Allsidig junior terrengsykkel for hverdagssykling og trening! 
Merida 24” juniorsykler er utviklet for de mellom 8-12 år, med 
spesifikke komponenter tilpasset deres bruk.

VEKT:
14,2 kg

ART.NR:
M196621

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

MATTS J CHAMPION

VEIL.PRIS:

 4 997  4 997 ,-,-

Til fremtidens elitesyklist! Matts J Champion er en del av 
konseptet «Growing with the kid» der modellen leveres med 
26” hjul/dekk, men kan oppgraderes til større 27,5” hjul/dekk 
ettersom junior vokser. Modellen er optimalt tilpasset og vil 
passe unge ryttere som ønsker seg en topp terrengsykkel til 
trening og konkurranse.

VEKT:
13,95 kg

ART.NR:
M196640



TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

MATTS J TEAM

VEIL.PRIS:

 7 997  7 997 ,-,-

Til fremtidens elitesyklist! Matts J Team er toppmodellen 
og en del av konseptet «Growing with the kid» der modellen 
leveres med 26” hjul/dekk, men kan oppgraderes til større 
27,5” hjul/dekk ettersom junior vokser. Modellen er optimalt 
tilpasset og vil passe unge ryttere som ønsker seg en topp 
terrengsykkel til trening og konkurranse.

VEKT:
12,45 kg

ART.NR:
M196645

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

DINO 12

VEIL.PRIS:

 1 799  1 799 ,-,-

Merida Dino 12 er tilpasset barn fra 2-4 år. Modellen kommer 
levert med en god og gjennomtestet rammegeometri for en 
trygg og god sittestilling for barnet. Rammen er i aluminium 
og nøye utvalgte komponenter sørger for lav vekt og 
optimal funksjon. Dino 12 kommer levert med pedalbrems 
bak, V-brems foran, støttehjul, skjermer og heldekkende 
kjedekasse.

VEKT:
7,4 kg

ART.NR:
M196710

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

BELLA 12

VEIL.PRIS:

 1 799  1 799 ,-,-

Merida Bella 12 er tilpasset barn fra 2-4 år. Modellen kommer 
levert med en god og gjennomtestet rammegeometri for en 
trygg og god sittestilling for barnet. Rammen er i aluminium 
og nøye utvalgte kompontener sørger for lav vekt og 
optimal funksjon. Bella 12 kommer levert med pedalbrems 
bak, V-brems foran, støttehjul, skjermer og heldekkende 
kjedekasse.

VEKT:
7,4 kg

ART.NR:
M196715

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

DINO 16

VEIL.PRIS:

 2 199  2 199 ,-,-

Merida Dino 16 er tilpasset barn fra 4-6 år. Modellen kommer 
levert med en god og gjennomtestet rammegeometri for 
en trygg og god sittestilling der barnet sitter oppreist og har 
godt overblikk og optimal kontakt med pedalene for god 
sykkelfølelse. Rammen er i aluminium og nøye utvalgte 
kompontener sørger for lav vekt og optimal funksjon. Dino 16 
kommer levert med pedalbrems bak, V-brems foran, skjermer, 
støtte og heldekkende kjedekasse.

VEKT:
8,6 kg

ART.NR:
M196720



TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

BELLA 16 EQ

VEIL.PRIS:

 2 199  2 199 ,-,-

Merida Bella 16 er tilpasset barn fra 4-6 år. Modellen kommer 
levert med en god og gjennomtestet rammegeometri for 
en trygg og god sittestilling der barnet sitter oppreist og har 
godt overblikk og optimal kontakt med pedalene for god 
sykkelfølelse. Rammen er i aluminium og nøye utvalgte 
kompontener sørger for lav vekt og optimal funksjon. Bella 16 
kommer komplett levert med pedalbrems bak, V-brems foran, 
bagasjebrett, skjermer, støtte og heldekkende kjedekasse.

VEKT:
9,5 kg

ART.NR:
M196725

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

DINO SX 20 3-GIR

VEIL.PRIS:

 3 799  3 799 ,-,-

Merida Dino SX 20 3-girs er tilpasset barn fra 6-8 år. Modellen 
kommer levert med en god og gjennomtestet rammegeometri 
for en trygg og god sittestilling der barnet sitter oppreist og 
har godt overblikk og optimal kontakt med pedalene for god 
sykkelfølelse. Rammen er i aluminium og nøye utvalgte 
kompontener sørger for lav vekt og optimal funksjon. Dino 
SX 20 kommer levert med dempegaffel for god kontroll og 
komfort, V-brems foran og tradisjonell fotbrems bak, støtte og 
Shimano Revoshift vrihendel på styret betjener enkelt de 3 
innvendige girene.

VEKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196740

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

BELLA 20 3-GIR

VEIL.PRIS:

 3 799  3 799 ,-,-

Merida Bella 20 EQ 3-girs er tilpasset barn fra 6-8 år. 
Modellen kommer levert med en god og gjennomtestet 
rammegeometri for en trygg og god sittestilling der barnet 
sitter oppreist og har godt overblikk og optimal kontakt med 
pedalene for god sykkelfølelse. Rammen er i aluminium og 
nøye utvalgte kompontener sørger for lav vekt og optimal 
funksjon. Bella 20 EQ kommer komplett levert med stiv 
gaffel for lav vekt, V-brems foran, Shimano Nexus 3 gir med 
fotbrems bak for optimal kontroll, støtte og Shimano Revoshift 
vrihendel på styret betjener enkelt de 3 innvendige girene.

VEKT:
12,5 kg

ART.NR:
M196745

TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

DINO SX 20 6-GIR

VEIL.PRIS:

 3 099  3 099 ,-,-

Merida Dino SX 20 6-girs er tilpasset barn fra 6-8 år. 
Modellen kommer levert med en god og gjennomtestet 
rammegeometri for en trygg og god sittestilling der barnet 
sitter oppreist og har godt overblikk og optimal kontakt med 
pedalene for god sykkelfølelse. Rammen er i aluminium og 
nøye utvalgte kompontener sørger for lav vekt og optimal 
funksjon. Dino SX 20 kommer levert med dempegaffel for god 
kontroll og komfort, V-brems foran og bak, støtte og Shimano 
Revoshift vrihendel på styret betjener enkelt de 6 utvendige 
girene.

VEKT:
11,3 kg

ART.NR:
M196750



TIL MORGENDAGENS 
RYTTERE

BELLA 20 6-GIR

VEIL.PRIS:

 3 099  3 099 ,-,-

Merida Bella 20 EQ 6-girs er tilpasset barn fra 6-8 år. 
Modellen kommer levert med en god og gjennomtestet 
rammegeometri for en trygg og god sittestilling der barnet 
sitter oppreist og har godt overblikk og optimal kontakt med 
pedalene for god sykkelfølelse. Rammen er i aluminium og 
utvalgte kompontener sørger for lav vekt og optimal funksjon. 
Bella 20 EQ kommer komplett levert med stiv gaffel for lav 
vekt, V-brems og hendel tilpasset barn foran og bak, støtte, 
kurv, bagasjebrett og Shimano Revoshift vrihendel på styret 
betjener enkelt de 6 utvendige girene.

VEKT:
12,5 kg

ART.NR:
M196755

OFFISIELL 
VASALOPPSYKKEL

BIG.NINE VASA OXBERG

VEIL.PRIS:

 9 999  9 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling for litt roligere stisykling. 

VEKT:
12,94 kg

ART.NR:
M199410

OFFISIELL 
VASALOPPSYKKEL

BIG.NINE VASA SÄLEN

VEIL.PRIS:

 12 999  12 999 ,-,-

Vår klassiske 29-tommers hardtail - tilgjengelig i karbon og 
aluminium. BIG.NINE har en racing-geometri som er ypperlig 
til XC og maraton, mens den mer avslappede geometrien til 
BIG.NINE TFS og SPEED gir en mer komfortabel og oppreist 
sittestilling for litt roligere stisykling. 

VEKT:
12,3 kg

ART.NR:
M199420

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 200

VEIL.PRIS:

 27 999  27 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
21,81 kg

ART.NR:
M199710



ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 200, DAME

VEIL.PRIS:

 27 999  27 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
21,81 kg

ART.NR:
M199711

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 300 EQ

VEIL.PRIS:

 34 999  34 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
24,08 kg

ART.NR:
M199715

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 300 EQ, DAME

VEIL.PRIS:

 34 999  34 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
24,08 kg

ART.NR:
M199716

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 500 EQ

VEIL.PRIS:

 31 999  31 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
22,5 kg

ART.NR:
M199720



ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 500 EQ, DAME

VEIL.PRIS:

 31 999  31 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
22,5 kg

ART.NR:
M199721

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 600 EQ

VEIL.PRIS:

 34 999  34 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
23,19 kg

ART.NR:
M199730

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 600 EQ, DAME

VEIL.PRIS:

 34 999  34 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
22,6 kg

ART.NR:
M199731

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO XT-EDITION EQ

VEIL.PRIS:

 39 999  39 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
21,73 kg

ART.NR:
M199740



ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO XT-EDITION EQ, 
DAME

VEIL.PRIS:

 39 999  39 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort  
for utstyr.

VEKT:
21,73 kg

ART.NR:
M199741

ELSYKKELEN SOM TAR 
DEG DIT DU VIL

ESPRESSO 900 EQ

VEIL.PRIS:

 39 999  39 999 ,-,-

Trening er en viktig del av hverdagen, men noen ganger er 
sykkelturen til jobben eller butikken hakket for lang eller 
for bratt. Vår eSPRESSO er løsningen på dette dilemmaet. 
eSPRESSO-serien kommer i en rekke ulike modeller og 
motoralternativer. Perfekt for å finne den rette sykkelen for 
dine behov. Alle syklene leveres ferdig utstyrt eller klargjort for 
utstyr.

VEKT:
22,81 kg

ART.NR:
M199750

KOMFORT, STABILITET 
OG MORO MED LAVT 
INNSTEG

ESPRESSO CITY 200 EQ

VEIL.PRIS:

 29 999  29 999 ,-,-

Tredje generasjon av eSPRESSO CITY med Shimano STePS-
motor har en lang liste med nye og oppgraderte funksjoner. 
eSPRESSO CITY skiller seg ut fra andre elektriske bysykler med 
en moderne design, praktisk og veldig komfortabel geometri 
og en sømløs integrasjon med alle Shimanos kraftige STePS-
motorer. Med lavt tyngdepunkt og en sterk og stiv ramme kan 
eSPRESSO CITY levere fantastiske kjøreegenskaper i enhver 
situasjon. Det ekstremt lave innsteget gjør det utrolig enkelt å  
gå på og av eSPRESSO CITY.

VEKT:
22,78 kg

ART.NR:
M199760

KOMFORT, STABILITET 
OG MORO MED LAVT 
INNSTEG

ESPRESSO CITY 300 EQ

VEIL.PRIS:

 34 999  34 999 ,-,-

Tredje generasjon av eSPRESSO CITY med Shimano STePS-
motor har en lang liste med nye og oppgraderte funksjoner. 
eSPRESSO CITY skiller seg ut fra andre elektriske bysykler med 
en moderne design, praktisk og veldig komfortabel geometri 
og en sømløs integrasjon med alle Shimanos kraftige STePS-
motorer. Med lavt tyngdepunkt og en sterk og stiv ramme kan 
eSPRESSO CITY levere fantastiske kjøreegenskaper i enhver 
situasjon. Det ekstremt lave innsteget gjør det utrolig enkelt å  
gå på og av eSPRESSO CITY.

VEKT:
22,58 kg

ART.NR:
M199765



KOMFORT, STABILITET 
OG MORO MED LAVT 
INNSTEG

ESPRESSO CITY XT-EDITION 
EQ

VEIL.PRIS:

 39 999  39 999 ,-,-

Tredje generasjon av eSPRESSO CITY med Shimano STePS-
motor har en lang liste med nye og oppgraderte funksjoner. 
eSPRESSO CITY skiller seg ut fra andre elektriske bysykler med 
en moderne design, praktisk og veldig komfortabel geometri 
og en sømløs integrasjon med alle Shimanos kraftige STePS-
motorer. Med lavt tyngdepunkt og en sterk og stiv ramme kan 
eSPRESSO CITY levere fantastiske kjøreegenskaper i enhver 
situasjon. Det ekstremt lave innsteget gjør det utrolig enkelt å  
gå på og av eSPRESSO CITY.

VEKT:
20,23 kg

ART.NR:
M199770

SPORTY TUR ELLER RASK 
PENDLING

EBIG.SEVEN 500

VEIL.PRIS:

 30 999  30 999 ,-,-

All komforten, ytelsen og smidigheten til eBIG.NINE, men 
på litt mindre 650B-hjul. En perfekt forening av en god off-
roader og en pålitelig el-bysykkel. eBIG.SEVEN er tilgjengelig 
med eller uten utstyr og med to forskjellige Shimano STePS-
motorer. 

VEKT:
19,23 kg

ART.NR:
M199810

SPORTY TUR ELLER RASK 
PENDLING

EBIG.SEVEN 500 EQ

VEIL.PRIS:

 32 999  32 999 ,-,-

All komforten, ytelsen og smidigheten til eBIG.NINE, men 
på litt mindre 650B-hjul. En perfekt forening av en god off-
roader og en pålitelig el-bysykkel. eBIG.SEVEN er tilgjengelig 
med eller uten utstyr og med to forskjellige Shimano STePS-
motorer. 

VEKT:
21,73 kg

ART.NR:
M199815

SPORTY TUR ELLER RASK 
PENDLING

EBIG.NINE 500

VEIL.PRIS:

 30 999  30 999 ,-,-

Geometrien og kjøreegenskapene til eBIG.NINE legger 
seg midt mellom eSPRESSO og den mer lekne eBIG.
TRAIL - perfekt for de som vil ha en balanse mellom daglig 
brukervennlighet og sporty fritidsaktivitet. eBIG.NINE er 
klargjort for utstyr som skjermer og støtte og dermed perfekt 
for daglig pendling til jobb. eBIG.NINE er nå tilgjengelig med 
to forskjellige motorer og med eller uten utstyr. 

VEKT:
18,77 kg

ART.NR:
M199820



SPORTY TUR ELLER 
RASK PENDLING

EBIG.NINE 500 EQ

VEIL.PRIS:

 32 999  32 999 ,-,-

Geometrien og kjøreegenskapene til eBIG.NINE legger 
seg midt mellom eSPRESSO og den mer lekne eBIG.
TRAIL - perfekt for de som vil ha en balanse mellom daglig 
brukervennlighet og sporty fritidsaktivitet. eBIG.NINE er 
klargjort for utstyr som skjermer og støtte og dermed perfekt 
for daglig pendling til jobb. eBIG.NINE er nå tilgjengelig med 
to forskjellige motorer og med eller uten utstyr. 

VEKT:
21,27 kg

ART.NR:
M199825

SPORTY TUR ELLER 
RASK PENDLING

EBIG.NINE 600

VEIL.PRIS:

 37 999  37 999 ,-,-

Geometrien og kjøreegenskapene til eBIG.NINE legger 
seg midt mellom eSPRESSO og den mer lekne eBIG.
TRAIL - perfekt for de som vil ha en balanse mellom daglig 
brukervennlighet og sporty fritidsaktivitet. eBIG.NINE er 
klargjort for utstyr som skjermer og støtte og dermed perfekt 
for daglig pendling til jobb. eBIG.NINE er nå tilgjengelig med 
to forskjellige motorer og med eller uten utstyr. 

VEKT:
19,97 kg

ART.NR:
M199830

FOR STISYKLISTEN

EBIG.TRAIL 500

VEIL.PRIS:

 35 999  35 999 ,-,-

Hardtail-modellen eBIG.TRAIL finnes i en utgave med full 
demping hvis du er ute etter mest mulig moro på stier med 
god flyt - og alt på en elsykkel! Elstisykkelen vår er en robust 
aluminiumsykkel som kan takle det aller meste. Den ruller 
på store B+-dekk og har Shimano-motoren STePS E8000 
eller den nye E7000-motoren samt et batteri på 500 Wh som 
kommer til å løfte moroa til helt nye høyder.

VEKT:
18,85 kg

ART.NR:
M199840

EN EKSTRA DYTT PÅ 
HELDAGSTUR

EONE-TWENTY 500

VEIL.PRIS:

 44 999  44 999 ,-,-

Hvis du foretrekker sykkelturer som er lange, varierte og 
krevende med mange bakker, er eONE-TWENTY den perfekte 
elsykkelen for deg. Den er utstyrt med Shimanos kraftige 
E8000-motor (eller den litt rimeligere E7000-versjonen) og et 
batteri på 500 Wh, og leverer kraften optimalt med 650B+-dekk 
med utrolig godt grep. Moderne terrengsykkelgeometri kombinert 
med korte kjedestag (439 mm i størrelse M) gir sykkelen 
maksimal smidighet. Wideopen Magazine kommenterte:  
«you’ll be hard-pressed to find a trail you can’t conquer» på 
eONE-TWENTY, mens MOUNTAINBIKE gir 800-modellene  
den ettertraktede utmerkelsen «value for money».

VEKT:
23,58 kg

ART.NR:
M199910



EN EKSTRA DYTT PÅ 
HELDAGSTUR

EONE-TWENTY 800

VEIL.PRIS:

 48 999  48 999 ,-,-

Hvis du foretrekker sykkelturer som er lange, varierte og 
krevende med mange bakker, er eONE-TWENTY den perfekte 
elsykkelen for deg. Den er utstyrt med Shimanos kraftige 
E8000-motor (eller den litt rimeligere E7000-versjonen) og et 
batteri på 500 Wh, og leverer kraften optimalt med 650B+-dekk 
med utrolig godt grep. Moderne terrengsykkelgeometri kombinert 
med korte kjedestag (439 mm i størrelse M) gir sykkelen 
maksimal smidighet. Wideopen Magazine kommenterte:  
«you’ll be hard-pressed to find a trail you can’t conquer» på 
eONE-TWENTY, mens MOUNTAINBIKE gir 800-modellene  
den ettertraktede utmerkelsen «value for money».

VEKT:
22,03 kg

ART.NR:
M199920

EN EKSTRA DYTT PÅ 
HELDAGSTUR

EONE-TWENTY M#RIDA

VEIL.PRIS:

 61 999  61 999 ,-,-

Hvis du foretrekker sykkelturer som er lange, varierte og 
krevende med mange bakker, er eONE-TWENTY den perfekte 
elsykkelen for deg. Den er utstyrt med Shimanos kraftige 
E8000-motor (eller den litt rimeligere E7000-versjonen) og et 
batteri på 500 Wh, og leverer kraften optimalt med 650B+-dekk 
med utrolig godt grep. Moderne terrengsykkelgeometri kombinert 
med korte kjedestag (439 mm i størrelse M) gir sykkelen 
maksimal smidighet. Wideopen Magazine kommenterte: 
«you’ll be hard-pressed to find a trail you can’t conquer» på 
eONE-TWENTY, mens MOUNTAINBIKE gir 800-modellene  
den ettertraktede utmerkelsen «value for money».

VEKT:
22,21 kg

ART.NR:
M199930

EN EKSTRA DYTT PÅ 
HELDAGSTUR

EONE-TWENTY 900-E

VEIL.PRIS:

 69 999  69 999 ,-,-

Hvis du foretrekker sykkelturer som er lange, varierte og 
krevende med mange bakker, er eONE-TWENTY den perfekte 
elsykkelen for deg. Den er utstyrt med Shimanos kraftige 
E8000-motor (eller den litt rimeligere E7000-versjonen) og et 
batteri på 500 Wh, og leverer kraften optimalt med 650B+-dekk 
med utrolig godt grep. Moderne terrengsykkelgeometri kombinert 
med korte kjedestag (439 mm i størrelse M) gir sykkelen 
maksimal smidighet. Wideopen Magazine kommenterte:  
«you’ll be hard-pressed to find a trail you can’t conquer» på 
eONE-TWENTY, mens MOUNTAINBIKE gir 800-modellene  
den ettertraktede utmerkelsen «value for money».

VEKT:
21,82 kg

ART.NR:
M199940

BARE NEDOVERBAKKER 
BLIR FOR KJEDELIG

EONE-SIXTY 500

VEIL.PRIS:

 49 999  49 999 ,-,-

Elektrisk endurosykkel som har vunnet flere priser. En perfekt 
kombinasjon av den sterke motoren Shimano STePS E8000 
og den moderne geometrien til ONE-SIXTY har gjort eONE-
SIXTY til en av historiens mest prisbelønte sykler. I 2019 har 
vi også en rimeligere E7000-versjon som gjør det mulig for 
enda flere å bli med i eONE-SIXTY-familien og sette seg på en 
endurosykkel med full demping og en ekstra dytt i bakken.

VEKT:
23,54 kg

ART.NR:
M199950



BARE NEDOVERBAKKER 
BLIR FOR KJEDELIG

EONE-SIXTY 800

VEIL.PRIS:

 49 999  49 999 ,-,-

Elektrisk endurosykkel som har vunnet flere priser. En perfekt 
kombinasjon av den sterke motoren Shimano STePS E8000 
og den moderne geometrien til ONE-SIXTY har gjort eONE-
SIXTY til en av historiens mest prisbelønte sykler. I 2019 har 
vi også en rimeligere E7000-versjon som gjør det mulig for 
enda flere å bli med i eONE-SIXTY-familien og sette seg på en 
endurosykkel med full demping og en ekstra dytt i bakken.

VEKT:
22,98 kg

ART.NR:
M199960

BARE NEDOVERBAKKER 
BLIR FOR KJEDELIG

EONE-SIXTY M#RIDA

VEIL.PRIS:

 63 999  63 999 ,-,-

Elektrisk endurosykkel som har vunnet flere priser. En perfekt 
kombinasjon av den sterke motoren Shimano STePS E8000 
og den moderne geometrien til ONE-SIXTY har gjort eONE-
SIXTY til en av historiens mest prisbelønte sykler. I 2019 har 
vi også en rimeligere E7000-versjon som gjør det mulig for 
enda flere å bli med i eONE-SIXTY-familien og sette seg på en 
endurosykkel med full demping og en ekstra dytt i bakken.

VEKT:
22,52 kg

ART.NR:
M199970

BARE NEDOVERBAKKER 
BLIR FOR KJEDELIG

EONE-SIXTY 900-E

VEIL.PRIS:

 74 999  74 999 ,-,-

Elektrisk endurosykkel som har vunnet flere priser. En perfekt 
kombinasjon av den sterke motoren Shimano STePS E8000 
og den moderne geometrien til ONE-SIXTY har gjort eONE-
SIXTY til en av historiens mest prisbelønte sykler. I 2019 har 
vi også en rimeligere E7000-versjon som gjør det mulig for 
enda flere å bli med i eONE-SIXTY-familien og sette seg på en 
endurosykkel med full demping og en ekstra dytt i bakken.

VEKT:
22,66 kg

ART.NR:
M199980

BARE NEDOVERBAKKER 
BLIR FOR KJEDELIG

EONE-SIXTY 900E, ELSYKKEL

VEIL.PRIS:

 69 997  69 997 ,-,-

Elektrisk endurosykkel som har vunnet flere priser. En perfekt 
kombinasjon av den sterke motoren Shimano STePS E8000 
og den moderne geometrien til ONE-SIXTY har gjort eONE-
SIXTY til en av historiens mest prisbelønte sykler. I 2019 har 
vi også en rimeligere E7000-versjon som gjør det mulig for 
enda flere å bli med i eONE-SIXTY-familien og sette seg på en 
endurosykkel med full demping og en ekstra dytt i bakken.

VEKT:
22,1 kg

ART.NR:
M199985


