
MATTS 6.10-V

VEIL.PRIS:

5 7995 799,-,-

MATTS står for Merida Aluminium TIG-welding Technology 
System, og er en av de lengstlevende sykkelkategoriene i vår 
historie. Denne klassiske terrengsykkelen har aluminiums- 
rammer av høy kvalitet, gode spesifikasjoner og pålitelig 
ytelse til en fantastisk pris. Vår komfortable MATTS-geometri, 
sammen med 650B (eller 26” - avhengig av størrelse og 
modell) hjul og doble eller triple drivlinjer gir en perfekt 
introduksjon til terrengsykling.

VEKT:
13,9 kg

ART.NR:
M201010

MATTS 7.20-D

VEIL.PRIS:

6 9996 999,-,-

MATTS står for Merida Aluminium TIG-welding Technology 
System, og er en av de lengstlevende sykkelkategoriene i vår 
historie. Denne klassiske terrengsykkelen har aluminiums- 
rammer av høy kvalitet, gode spesifikasjoner og pålitelig 
ytelse til en fantastisk pris. Vår komfortable MATTS-geometri, 
sammen med 650B (eller 26” - avhengig av størrelse og 
modell) hjul og doble eller triple drivlinjer gir en perfekt 
introduksjon til terrengsykling.

VEKT:
14,5 kg

ART.NR:
M201020

MATTS 7.20-D

VEIL.PRIS:

6 9996 999,-,-

MATTS står for Merida Aluminium TIG-welding Technology 
System, og er en av de lengstlevende sykkelkategoriene i vår 
historie. Denne klassiske terrengsykkelen har aluminiums- 
rammer av høy kvalitet, gode spesifikasjoner og pålitelig 
ytelse til en fantastisk pris. Vår komfortable MATTS-geometri, 
sammen med 650B (eller 26” - avhengig av størrelse og 
modell) hjul og doble eller triple drivlinjer gir en perfekt 
introduksjon til terrengsykling.

VEKT:
14,5 kg

ART.NR:
M201025

BIG.SEVEN 20-D

VEIL.PRIS:

7 4997 499,-,-

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:
15,3 kg

ART.NR:
M201110



BIG.SEVEN 20-D

VEIL.PRIS:

7 4997 499,-,-

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:
15,3 kg

ART.NR:
M201111

BIG.NINE 20-D

VEIL.PRIS:

7 4997 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:
15,6 kg

ART.NR:
M201115

BIG.NINE 20-D

VEIL.PRIS:

7 4997 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:
15,6 kg

ART.NR:
M201116

BIG.NINE 200

VEIL.PRIS:

8 9998 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:
13,49 kg

ART.NR:
M201125



BIG.NINE 400

VEIL.PRIS:

12 99912 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:
12,68 kg

ART.NR:
M201130

BIG.NINE SLX-EDITION

VEIL.PRIS:

16 99916 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:
11,86 kg

ART.NR:
M201140

BIG.NINE XT-EDITION

VEIL.PRIS:

19 99919 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:
11,74 kg

ART.NR:
M201150

BIG.NINE 3000

VEIL.PRIS:

22 99922 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:
11,45 kg

ART.NR:
M201155



BIG.NINE XT

VEIL.PRIS:

34 99934 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:
10,51 kg

ART.NR:
M201165

BIG.NINE 6000

VEIL.PRIS:

29 99929 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:
10,3 kg

ART.NR:
M201170

BIG.NINE 7000

VEIL.PRIS:

44 99944 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:
9,83 kg

ART.NR:
M201175

BIG.NINE 8000

VEIL.PRIS:

69 99969 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:
9,01 kg

ART.NR:
M201185



BIG.NINE 9000

VEIL.PRIS:

79 99979 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:
8,4 kg

ART.NR:
M201195

NINETY-SIX 9. 400

VEIL.PRIS:

21 99921 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 
rittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når muligheten 
byr seg. Én kjedering, optimert demping og klargjort for 
senkbar setepinne.

VEKT:
13,29 kg

ART.NR:
M202515

NINETY-SIX XT

VEIL.PRIS:

44 99944 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 
rittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når muligheten 
byr seg. Én kjedering, optimert demping og klargjort for 
senkbar setepinne.  

VEKT:
11,38 kg

ART.NR:
M202555

NINETY-SIX 9. 9000

VEIL.PRIS:

84 99984 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 
rittmaskin som også er en veldig rask stisykkel når muligheten 
byr seg. Én kjedering, optimert demping og klargjort for 
senkbar setepinne.  

VEKT:
9,85 kg

ART.NR:
M202565



ONE-TWENTY 9. 400

VEIL.PRIS:

22 99922 999,-,-

Vår allsidige sykkel ONE-TWENTY, designet helt på nytt, 
har tatt den internasjonale sykkelpressen med storm, og har 
mottatt pris for sin design og innovasjon. Både syklister og 
pressen verdsatte allsidigheten til denne sykkelen med 
middels vandring, den svært effektive bakdemperkonfigura- 
sjonen og de uendelige stikjøringsmulighetene. Samtidig som 
sykkelen ligger nær en stisykkel, har den moderne, balanserte 
stisykkelgeometrien paret med en fremragende rammestivhet 
ført til en sykkel med middels vandring som er svært kapabel 
på tøffe stier, men takler også hastighet på mindre teknisk 
krevende stier.

VEKT:
15,05 kg

ART.NR:
M202615

ONE-TWENTY 9. 600

VEIL.PRIS:

27 99927 999,-,-

Vår allsidige sykkel ONE-TWENTY, designet helt på nytt, 
har tatt den internasjonale sykkelpressen med storm, og har 
mottatt pris for sin design og innovasjon. Både syklister og 
pressen verdsatte allsidigheten til denne sykkelen med 
middels vandring, den svært effektive bakdemperkonfigura- 
sjonen og de uendelige stikjøringsmulighetene. Samtidig som 
sykkelen ligger nær en stisykkel, har den moderne, balanserte 
stisykkelgeometrien paret med en fremragende rammestivhet 
ført til en sykkel med middels vandring som er svært kapabel 
på tøffe stier, men takler også hastighet på mindre teknisk 
krevende stier.

VEKT:
14,64 kg

ART.NR:
M202625

ONE-TWENTY 9. 3000

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Vår allsidige sykkel ONE-TWENTY, designet helt på nytt, 
har tatt den internasjonale sykkelpressen med storm, og har 
mottatt pris for sin design og innovasjon. Både syklister og 
pressen verdsatte allsidigheten til denne sykkelen med 
middels vandring, den svært effektive bakdemperkonfigura- 
sjonen og de uendelige stikjøringsmulighetene. Samtidig som 
sykkelen ligger nær en stisykkel, har den moderne, balanserte 
stisykkelgeometrien paret med en fremragende rammestivhet 
ført til en sykkel med middels vandring som er svært kapabel 
på tøffe stier, men takler også hastighet på mindre teknisk 
krevende stier.

VEKT:
14,09 kg

ART.NR:
M202645

ONE-TWENTY 9. 7000

VEIL.PRIS:

47 99947 999,-,-

Vår allsidige sykkel ONE-TWENTY, designet helt på nytt, 
har tatt den internasjonale sykkelpressen med storm, og har 
mottatt pris for sin design og innovasjon. Både syklister og 
pressen verdsatte allsidigheten til denne sykkelen med 
middels vandring, den svært effektive bakdemperkonfigura- 
sjonen og de uendelige stikjøringsmulighetene. Samtidig som 
sykkelen ligger nær en stisykkel, har den moderne, balanserte 
stisykkelgeometrien paret med en fremragende rammestivhet 
ført til en sykkel med middels vandring som er svært kapabel 
på tøffe stier, men takler også hastighet på mindre teknisk 
krevende stier.

VEKT:
13,58 kg

ART.NR:
M202665



ONE-TWENTY 9. 8000

VEIL.PRIS:

74 99974 999,-,-

Vår allsidige sykkel ONE-TWENTY, designet helt på nytt, 
har tatt den internasjonale sykkelpressen med storm, og har 
mottatt pris for sin design og innovasjon. Både syklister og 
pressen verdsatte allsidigheten til denne sykkelen med 
middels vandring, den svært effektive bakdemperkonfigura- 
sjonen og de uendelige stikjøringsmulighetene. Samtidig som 
sykkelen ligger nær en stisykkel, har den moderne, balanserte 
stisykkelgeometrien paret med en fremragende rammestivhet 
ført til en sykkel med middels vandring som er svært kapabel 
på tøffe stier, men takler også hastighet på mindre teknisk 
krevende stier.

VEKT:
12,68 kg

ART.NR:
M202675

ONE-TWENTY RC 9. 300

VEIL.PRIS:

18 99918 999,-,-

Nært beslektet med den ritt- og testvinnende One-Twenty, 
men med enkelte forskjeller som skiller den fra storebroren, 
som superstiv ramme, eksplosiv akselerasjon og den svært 
effektive ‘Float Link’-dempingen. Den sporty, men komfortable 
sittestillingen til den originale One-Twenty inspirerte til å 
designe en sykkel av liknende karakter, men med en ekstra 
dose racing-gener: One Twenty RC er det ideelle valget for 
de som ønsker en mer komfortabel og sti-inspirert sykkel enn 
Ninety-Six, men som ikke trenger den ekstra vandringen til 
den originale One-Twenty. 

VEKT:
14,48 kg

ART.NR:
M202710

ONE-TWENTY RC 9. XT-
EDITION

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Nært beslektet med den ritt- og testvinnende One-Twenty, 
men med enkelte forskjeller som skiller den fra storebroren, 
som superstiv ramme, eksplosiv akselerasjon og den svært 
effektive ‘Float Link’-dempingen. Den sporty, men komfortable 
sittestillingen til den originale One-Twenty inspirerte til å 
designe en sykkel av liknende karakter, men med en ekstra 
dose racing-gener: One Twenty RC er det ideelle valget for 
de som ønsker en mer komfortabel og sti-inspirert sykkel enn 
Ninety-Six, men som ikke trenger den ekstra vandringen til 
den originale One-Twenty. 

VEKT:
13,76 kg

ART.NR:
M202750

ONE-TWENTY RC 9. XT-
EDITION

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Nært beslektet med den ritt- og testvinnende One-Twenty, 
men med enkelte forskjeller som skiller den fra storebroren, 
som superstiv ramme, eksplosiv akselerasjon og den svært 
effektive ‘Float Link’-dempingen. Den sporty, men komfortable 
sittestillingen til den originale One-Twenty inspirerte til å 
designe en sykkel av liknende karakter, men med en ekstra 
dose racing-gener: One Twenty RC er det ideelle valget for 
de som ønsker en mer komfortabel og sti-inspirert sykkel enn 
Ninety-Six, men som ikke trenger den ekstra vandringen til 
den originale One-Twenty. 

VEKT:
13,76 kg

ART.NR:
M202755



ONE-TWENTY RC 9. 9000

VEIL.PRIS:

94 99994 999,-,-

Nært beslektet med den ritt- og testvinnende One-Twenty, 
men med enkelte forskjeller som skiller den fra storebroren, 
som superstiv ramme, eksplosiv akselerasjon og den svært 
effektive ‘Float Link’-dempingen. Den sporty, men komfortable 
sittestillingen til den originale One-Twenty inspirerte til å 
designe en sykkel av liknende karakter, men med en ekstra 
dose racing-gener: One Twenty RC er det ideelle valget for 
de som ønsker en mer komfortabel og sti-inspirert sykkel enn 
Ninety-Six, men som ikke trenger den ekstra vandringen til 
den originale One-Twenty. 

VEKT:
11,46 kg

ART.NR:
M202760

ONE-FORTY 400

VEIL.PRIS:

25 99925 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:
14,39 kg

ART.NR:
M202815

ONE-FORTY 700

VEIL.PRIS:

34 99934 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:
14,28 kg

ART.NR:
M202825

ONE-FORTY 900

VEIL.PRIS:

49 99949 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:
13,28 kg

ART.NR:
M202835



ONE-SIXTY 700

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Testvinneren ONE-SIXTY kombinerer en lett ramme med 
en aggressiv geometri. Rammen, som er velprøvd i løp og 
på sti, er tilgjengelig i karbon eller aluminium som front-
triangelversjon og med en rekke spesifikasjonsnivåer.  
Dermed kan både erfarne og nye enduroryttere finne den 
perfekte sykkelen innenfor sitt budsjett. Den formidable 
Float Link-dempingen gir deg nesten bunnløs vandring i 
nedoverbakkene uten å sinke deg på veien oppover igjen.

VEKT:
14,81 kg

ART.NR:
M202920

ONE-SIXTY 7000

VEIL.PRIS:

49 99949 999,-,-

Testvinneren ONE-SIXTY kombinerer en lett ramme med 
en aggressiv geometri. Rammen, som er velprøvd i løp og 
på sti, er tilgjengelig i karbon eller aluminium som front-
triangelversjon og med en rekke spesifikasjonsnivåer.  
Dermed kan både erfarne og nye enduroryttere finne den 
perfekte sykkelen innenfor sitt budsjett. Den formidable 
Float Link-dempingen gir deg nesten bunnløs vandring i 
nedoverbakkene uten å sinke deg på veien oppover igjen.

VEKT:
14,27 kg

ART.NR:
M202950

CROSSWAY 20-D, HERRE

VEIL.PRIS:

7 4997 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:
14,8 kg

ART.NR:
M203010

CROSSWAY 20-D, DAME

VEIL.PRIS:

7 4997 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:
14,7 kg

ART.NR:
M203015



CROSSWAY URBAN 20-D, 
HERRE

VEIL.PRIS:

7 4997 499,-,-

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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
12,1 kg

ART.NR:
M203110

CROSSWAY URBAN 20-D, 
DAME

VEIL.PRIS:

7 4997 499,-,-

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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
14,9 kg

ART.NR:
M203115

CROSSWAY URBAN 100, 
HERRE

VEIL.PRIS:

9 9999 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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
11,95 kg

ART.NR:
M203120

CROSSWAY URBAN 100, 
DAME

VEIL.PRIS:

9 9999 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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
12,02 kg

ART.NR:
M203121



CROSSWAY URBAN 100, 
DAME

VEIL.PRIS:

9 9999 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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
12,02 kg

ART.NR:
M203122

CROSSWAY URBAN 300, 
HERRE

VEIL.PRIS:

11 99911 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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse, i 
tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
11,4 kg

ART.NR:
M203130

CROSSWAY URBAN 300, 
DAME

VEIL.PRIS:

11 99911 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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
11,46 kg

ART.NR:
M203131

CROSSWAY URBAN  
XT-EDITION

VEIL.PRIS:

16 99916 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 styrestem, som til sammen gjør URBAN-modellen 
lettere og smidigere. Den er ideell til urban pendling og leveres 
utstyrt med navaksel som kan låses, og de fleste modeller 
har skjermer og støtte. Hvis det ikke allerede er montert, har 
CROSSWAY URBAN-modellene festepunkter slik at disse,  
i tillegg til bagasjebrett, kan monteres. 

VEKT:
10,98 kg

ART.NR:
M203150



SPEEDER 100

VEIL.PRIS:

8 9998 999,-,-

Den raske lettvekteren, SPEEDER, har sin arv fra 
landeveissykler, og har fått en helt ny design for sesongen 
2020. Den nye, litt mer sportslige geometrien byr på en 
mer utvidet rekkevidde for økt stabilitet samtidig som en mer 
oppreist og komfortabel sittestilling beholdes. SPEEDER er 
den ideelle sykkelen til trening eller rask pendling takket 
være komfortabel geometri, flatt styre som gir bedre kontroll, 
og effektive skivebremser. Bredere dekk og mer dekk-
klaring forbedrer komfortelementet enda mer, men gir også 
SPEEDER bedre grep der det gjelder. 

VEKT:
10,73 kg

ART.NR:
M203210

SPEEDER 400

VEIL.PRIS:

14 99914 999,-,-

Den raske lettvekteren, SPEEDER, har sin arv fra 
landeveissykler, og har fått en helt ny design for sesongen 
2020. Den nye, litt mer sportslige geometrien byr på en 
mer utvidet rekkevidde for økt stabilitet samtidig som en mer 
oppreist og komfortabel sittestilling beholdes. SPEEDER er 
den ideelle sykkelen til trening eller rask pendling takket 
være komfortabel geometri, flatt styre som gir bedre kontroll, 
og effektive skivebremser. Bredere dekk og mer dekk-
klaring forbedrer komfortelementet enda mer, men gir også 
SPEEDER bedre grep der det gjelder. 

VEKT:
10 kg

ART.NR:
M203240

MISSION CX 100 SE

VEIL.PRIS:

12 99912 999,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel 
eller treningssykkel om vinteren. MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som gjør 
den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare en 
moderne rammedesign, men også en oppdatert geometri med 
stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste standardene er 
integrert. Med integrert kabelføring og mulighet for å montere 
skjermer blir den ekstra praktisk. Og for å gi syklistene som 
verdsetter landeveiegenskapene til MISSION CX den mest 
ideelle sykkelen, har vi lagt til den nye MISSION ROAD til vårt 
2020-utvalg.

VEKT:
10,25 kg

ART.NR:
M204010

MISSION CX 5000

VEIL.PRIS:

29 99929 999,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel 
eller treningssykkel om vinteren. MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som gjør 
den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare en 
moderne rammedesign, men også en oppdatert geometri med 
stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste standardene er 
integrert. Med integrert kabelføring og mulighet for å montere 
skjermer blir den ekstra praktisk. Og for å gi syklistene som 
verdsetter landeveiegenskapene til MISSION CX den mest 
ideelle sykkelen, har vi lagt til den nye MISSION ROAD til vårt 
2020-utvalg.

VEKT:
8,67 kg

ART.NR:
M204050



MISSION CX FORCE EDITION

VEIL.PRIS:

54 99954 999,-,-

Laget for racing, men passer også fint som pendlesykkel 
eller treningssykkel om vinteren. MISSION CX kombinerer 
ren cyclocross-racing med en lang liste funksjoner som gjør 
den til en avansert hverdagssykkel. Den har ikke bare en 
moderne rammedesign, men også en oppdatert geometri med 
stor klaring mellom dekk og tå, og de nyeste standardene er 
integrert. Med integrert kabelføring og mulighet for å montere 
skjermer blir den ekstra praktisk. Og for å gi syklistene som 
verdsetter landeveiegenskapene til MISSION CX den mest 
ideelle sykkelen, har vi lagt til den nye MISSION ROAD til vårt 
2020-utvalg.

VEKT:
8,78 kg

ART.NR:
M204090

MISSION ROAD 400

VEIL.PRIS:

19 99919 999,-,-

Basert på den svært populære og høyt verdsatte MISSION 
CX-rammen har vi skapt et nytt tilskudd til vårt asfaltfokuserte 
utvalg - MISSION ROAD. ROAD tilbyr en moderne 
rammedesign med sporty geometri, høy dekklaring og sømløs 
integrasjon av de nyeste standardene. Den har også en mer 
landeveistilpasset spesifikasjonspakke, som gjør lange dager 
på setet til en lek. Brede dekk gir masse komfort, selv på de 
mest humpete landeveier, mens en høyere front gir en mer 
avslappet sittestilling. 

VEKT:
9,68 kg

ART.NR:
M204110

MISSION ROAD 4000

VEIL.PRIS:

29 99929 999,-,-

Basert på den svært populære og høyt verdsatte MISSION 
CX-rammen har vi skapt et nytt tilskudd til vårt asfaltfokuserte 
utvalg - MISSION ROAD. ROAD tilbyr en moderne 
rammedesign med sporty geometri, høy dekklaring og sømløs 
integrasjon av de nyeste standardene. Den har også en mer 
landeveistilpasset spesifikasjonspakke, som gjør lange dager 
på setet til en lek. Brede dekk gir masse komfort, selv på de 
mest humpete landeveier, mens en høyere front gir en mer 
avslappet sittestilling. 

VEKT:
8,52 kg

ART.NR:
M204140

MISSION ROAD 7000-E

VEIL.PRIS:

49 99949 999,-,-

Basert på den svært populære og høyt verdsatte MISSION 
CX-rammen har vi skapt et nytt tilskudd til vårt asfaltfokuserte 
utvalg - MISSION ROAD. ROAD tilbyr en moderne 
rammedesign med sporty geometri, høy dekklaring og sømløs 
integrasjon av de nyeste standardene. Den har også en mer 
landeveistilpasset spesifikasjonspakke, som gjør lange dager 
på setet til en lek. Brede dekk gir masse komfort, selv på de 
mest humpete landeveier, mens en høyere front gir en mer 
avslappet sittestilling. 

VEKT:
8,06 kg

ART.NR:
M204170



SILEX 200

VEIL.PRIS:

13 99913 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
10,45 kg

ART.NR:
M204510

SILEX 400

VEIL.PRIS:

18 99918 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
10,23 kg

ART.NR:
M204530

SILEX 400

VEIL.PRIS:

18 99918 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
10,23 kg

ART.NR:
M204535

SILEX 600

VEIL.PRIS:

20 99920 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
10,02 kg

ART.NR:
M204540



SILEX+ 6000

VEIL.PRIS:

37 99937 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
9,06 kg

ART.NR:
M204560

SILEX 7000

VEIL.PRIS:

39 99939 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
8,74 kg

ART.NR:
M204570

SILEX+ 8000-E

VEIL.PRIS:

49 99949 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 terreng- 
sykkelen: lange over- og styrerør og kort styrestem. For 2020 
tilbyr vi SILEX i den «klassiske» 700c-versjonen, men også 
med det «røffere» 650B-hjulalternativet. Kjærlighetsforholdet 
til pressen fortsetter. Road CC kåret Silex til «Gravel and 
Adventure Bike of the Year», og Cyclingweekly.com gir den 
9 av 10.

VEKT:
8,55 kg

ART.NR:
M204580

SCULTURA DISC 300

VEIL.PRIS:

17 99917 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:
9,37 kg

ART.NR:
M204720



SCULTURA DISC 4000

VEIL.PRIS:

29 99929 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:
8,46 kg

ART.NR:
M204740

SCULTURA DISC 6000

VEIL.PRIS:

34 99934 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:
8,33 kg

ART.NR:
M204750

SCULTURA DISC 7000-E

VEIL.PRIS:

44 99944 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:
7,98 kg

ART.NR:
M204760

SCULTURA DISC FORCE 
EDITION

VEIL.PRIS:

54 99954 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:
8,15 kg

ART.NR:
M204770



SCULTURA DISC 8000-E

VEIL.PRIS:

69 99969 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:
7,33 kg

ART.NR:
M204780

SCULTURA DISC 9000-E

VEIL.PRIS:

99 99999 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:
6,83 kg

ART.NR:
M204790

REACTO DISC 4000

VEIL.PRIS:

32 99932 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
8,71 kg

ART.NR:
M204920

REACTO DISC 6000

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
8,45 kg

ART.NR:
M204940



REACTO DISC 7000-E

VEIL.PRIS:

49 99949 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
8,31 kg

ART.NR:
M204950

REACTO DISC LTD

VEIL.PRIS:

59 99959 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
8,21 kg

ART.NR:
M204955

REACTO DISC FORCE EDITION

VEIL.PRIS:

59 99959 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
8,36 kg

ART.NR:
M204960

REACTO DISC 8000-E

VEIL.PRIS:

74 99974 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
7,5 kg

ART.NR:
M204970



REACTO DISC 9000-E

VEIL.PRIS:

99 99999 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
7,3 kg

ART.NR:
M204980

REACTO DISC 10K-E

VEIL.PRIS:

99 99999 999,-,-

Aerosykkelen REACTO er vår prisbelønte testvinner som 
fikk helt ny design i 2018, og den er fremdeles en av de 
ledende syklene i sin klasse. Vår REACTO er ikke bare en 
av hovedsyklene i vårt ProTour-team, men har også fått 
mye skryt av pressen for å ha «svært god aerodynamikk», 
være «komfortabel til å være en aerosykkel» og ha «stabile 
kjøreegenskaper». Alt dette fører til en superimponerende 
poengsum på 1,5 i TOUR-magasintesten (3-2019). Forskjellen 
i aerodynamisk effektivitet mellom felg- og skivebrems er 
mindre enn én watt, og med det store potensialet for fart er 
skivebremser det beste alternativet.

VEKT:
7,32 kg

ART.NR:
M204990

REACTO TRACK 500

VEIL.PRIS:

13 99913 999,-,-

Vår spesialbygde banesykkel er basert på aerorammen 
REACTO. Den tåler fint brutal tråkking og har UCI-
sertifiseringen som beviser det. REACTO TRACK ble 
kjørt til seier i Red Hook Criterium 2017 i Milan, og har 
stor justerbarhet som tillater montering av en rekke 
kjederingstørrelser uten behov for å justere kjedelengden. 
Takket være skjulte festepunkter på karbongaffelen kan det 
også monteres en forbrems. Den kan til og med gjøres om  
til en ettgirs Fixie-sykkel.

VEKT:
7,64 kg

ART.NR:
M205510

MISSION J. ROAD

VEIL.PRIS:

10 99910 999,-,-

Landeveissykkel til junior! Lett og rask landeveissykkel 
designet for barn og ungdom med 26” hjul og skivebremser. 
Tilpasset barn fra ca. 140 cm, anbefales barn med gode 
sykkelferdigheter.

VEKT:
9,6 kg

ART.NR:
M206010



MATTS J.24+

VEIL.PRIS:

6 9996 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
10,57 kg

ART.NR:
M206510

MATTS J.24+

VEIL.PRIS:

6 9996 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
10,57 kg

ART.NR:
M206515

MATTS J.20+

VEIL.PRIS:

6 4996 499,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
9,56 kg

ART.NR:
M206520

MATTS J. TEAM

VEIL.PRIS:

12 99912 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
11,8 kg

ART.NR:
M207005



MATTS J.24 RACE

VEIL.PRIS:

5 4995 499,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
11,4 kg

ART.NR:
M207010

MATTS J.24 RACE

VEIL.PRIS:

5 4995 499,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
11,4 kg

ART.NR:
M207015

MATTS J.24

VEIL.PRIS:

5 9995 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
12 kg

ART.NR:
M207020

MATTS J.24

VEIL.PRIS:

5 9995 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
12 kg

ART.NR:
M207025



MATTS J.20 RACE

VEIL.PRIS:

4 9994 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
9,9 kg

ART.NR:
M207030

MATTS J.20 RACE

VEIL.PRIS:

4 9994 999,-,-

For deres første sykkeleventyr: Våre høyytelsessykler for 
barn med komponenter som er tilpasset deres behov. Serien 
omfatter treningssykler for de yngste (inkl. støttehjul), 
opptil «pluss» størrelse 24” terrengsykler, 26” fullt utstyrte 
landeveis- og cyclocross-sykler - hele familien er garantert et 
eventyr.

VEKT:
9,9 kg

ART.NR:
M207035

BIG.SEVEN VASA MORA

VEIL.PRIS:

8 9998 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:
13,47 kg

ART.NR:
M209405

BIG.NINE VASA OXBERG

VEIL.PRIS:

11 99911 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:
12,87 kg

ART.NR:
M209410



BIG.NINE VASA SÄLEN

VEIL.PRIS:

13 99913 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:
N/A

ART.NR:
M209420

NINETY-SIX VASA 
EVERTSBERG

VEIL.PRIS:

22 99922 999,-,-

Vår slitesterke XC- og maratonsykkel med full demping.  
100 mm svært effektiv og helt gyngefri vandring på 
bakdemper 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:
13,38 kg

ART.NR:
M209430

ESPRESSO SPORT 200 SE

VEIL.PRIS:

27 99927 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
20,36 kg

ART.NR:
M209710

ESPRESSO TOUR 200 SE

VEIL.PRIS:

27 99927 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
20,36 kg

ART.NR:
M209711



ESPRESSO SPORT 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
22,36 kg

ART.NR:
M209715

ESPRESSO TOUR 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
22,36 kg

ART.NR:
M209716

ESPRESSO TOUR 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
22,36 kg

ART.NR:
M209717

ESPRESSO SPORT 600 EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
24,76 kg

ART.NR:
M209730



ESPRESSO TOUR 600 EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
24,76 kg

ART.NR:
M209731

ESPRESSO SPORT 700 EQ

VEIL.PRIS:

41 99941 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
25,56 kg

ART.NR:
M209740

ESPRESSO TOUR 700 EQ

VEIL.PRIS:

41 99941 999,-,-

Den fjerde generasjonen av eSPRESSO domineres av en 
lang liste nye og forbedrede funksjoner sammenlignet 
med forgjengerne. Fokus er satt på integrasjon av batteriet 
i underrøret, etterfulgt av økt dekkbredde og innføring av 
justerbart girøre. eSPRESSO skiller seg ut fra andre elektriske 
sykler med en moderne batteri-i-rør-design, praktisk og veldig 
komfortabel geometri og en sømløs integrasjon med alle 
Shimanos kraftige STePS-motorer.  

VEKT:
25,56 kg

ART.NR:
M209741

ESPRESSO CITY 200 EQ

VEIL.PRIS:

29 99929 999,-,-

Med siste oppdatering er eSPRESSO CITY nå tilgjengelig med 
utvendig gir og navgirversjon. eSPRESSO CITY skiller seg ut 
fra andre elektriske bysykler med en moderne design, praktisk 
og svært 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:
24,29 kg

ART.NR:
M209760



ESPRESSO CITY 300 EQ

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Med siste oppdatering er eSPRESSO CITY nå tilgjengelig med 
utvendig gir og navgirversjon. eSPRESSO CITY skiller seg ut 
fra andre elektriske bysykler med en moderne design, praktisk 
og svært 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:
24,36 kg

ART.NR:
M209765

ESPRESSO CITY 300 EQ

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Med siste oppdatering er eSPRESSO CITY nå tilgjengelig med 
utvendig gir og navgirversjon. eSPRESSO CITY skiller seg ut 
fra andre elektriske bysykler med en moderne design, praktisk 
og svært 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:
24,36 kg

ART.NR:
M209766

ESPRESSO CITY 700 EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Med siste oppdatering er eSPRESSO CITY nå tilgjengelig med 
utvendig gir og navgirversjon. eSPRESSO CITY skiller seg ut 
fra andre elektriske bysykler med en moderne design, praktisk 
og svært 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:
25,79 kg

ART.NR:
M209770

ESPRESSO TK 600 EQ

VEIL.PRIS:

34 99934 999,-,-

Med vår nye eSpresso TK har vi kombinert de beste 
egenskapene til bysykler og off road-sykler. Perfekt for dem 
som vil nyte fordelene av en komfortabel bysykkel med lavt 
innsteg, men ikke vil gå glipp av robustheten, kraften og 
friheten som en terrengsykkel tilbyr. TK-modellen er åpenbart 
mer byinspirert, men gir muligheten for lett off road-sykling, 
og er for eksempel ypperlig egnet til grusveier. 

VEKT:
25,15 kg

ART.NR:
M209775



ESPRESSO TK 700 EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Med vår nye eSpresso TK har vi kombinert de beste 
egenskapene til bysykler og off road-sykler. Perfekt for dem 
som vil nyte fordelene av en komfortabel bysykkel med lavt 
innsteg, men ikke vil gå glipp av robustheten, kraften og 
friheten som en terrengsykkel tilbyr. TK-modellen er åpenbart 
mer byinspirert, men gir muligheten for lett off road-sykling, 
og er for eksempel ypperlig egnet til grusveier. 

VEKT:
26,11 kg

ART.NR:
M209780

EBIG.TOUR 400 EQ

VEIL.PRIS:

44 99944 999,-,-

eBIG.TOUR EQ som kombinerer det beste fra to verdener er 
tilbake i MERIDAs utvalg. Den ser ut som en terrengsykkel, 
men innerst inne er den en trekkingsykkel. Med en 
ramme basert på eBIG.NINE, dempegaffel og bredere 
29” terrengsykkeldekk gir sykkelen en mer komfortabel 
kjørefølelse enn en vanlig trekkingsykkel. Men siden den 
leveres fullt utstyrt med skjermer, bagasjebrett og lys, er den 
ideell for alle oppgaver og plikter du normalt forventer fra en 
trekkingsykkel eller hybrid. Det svært nedbøyde overrøret gir 
utrolig overrørshøyde og lavt innsteg.

VEKT:
23,38 kg

ART.NR:
M209810

EBIG.TOUR 400 EQ

VEIL.PRIS:

44 99944 999,-,-

eBIG.TOUR EQ som kombinerer det beste fra to verdener er 
tilbake i MERIDAs utvalg. Den ser ut som en terrengsykkel, 
men innerst inne er den en trekkingsykkel. Med en 
ramme basert på eBIG.NINE, dempegaffel og bredere 
29” terrengsykkeldekk gir sykkelen en mer komfortabel 
kjørefølelse enn en vanlig trekkingsykkel. Men siden den 
leveres fullt utstyrt med skjermer, bagasjebrett og lys, er den 
ideell for alle oppgaver og plikter du normalt forventer fra en 
trekkingsykkel eller hybrid. Det svært nedbøyde overrøret gir 
utrolig overrørshøyde og lavt innsteg.

VEKT:
23,38 kg

ART.NR:
M209811

EBIG.TOUR 600 EQ

VEIL.PRIS:

49 99949 999,-,-

eBIG.TOUR EQ som kombinerer det beste fra to verdener er 
tilbake i MERIDAs utvalg. Den ser ut som en terrengsykkel, 
men innerst inne er den en trekkingsykkel. Med en 
ramme basert på eBIG.NINE, dempegaffel og bredere 
29” terrengsykkeldekk gir sykkelen en mer komfortabel 
kjørefølelse enn en vanlig trekkingsykkel. Men siden den 
leveres fullt utstyrt med skjermer, bagasjebrett og lys, er den 
ideell for alle oppgaver og plikter du normalt forventer fra en 
trekkingsykkel eller hybrid. Det svært nedbøyde overrøret gir 
utrolig overrørshøyde og lavt innsteg.

VEKT:
23,08 kg

ART.NR:
M209820



EBIG.SEVEN 300 SE

VEIL.PRIS:

37 99937 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:
22,56 kg

ART.NR:
M209830

EBIG.SEVEN 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 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:
24,44 kg

ART.NR:
M209835

EBIG.SEVEN 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 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:
24,44 kg

ART.NR:
M209836

EBIG.NINE 300 SE

VEIL.PRIS:

37 99937 999,-,-

Vår utprøvde og testede eBIG.NINE 29” følger i fotsporene 
til forløperen, samtidig som den introduserer en ny og 
spennende batteri-i-rør-teknologi på markedet. eBIG.NINEs 
geometri og kjøreegenskaper ligger mellom eSPRESSO og de 
mer stifokuserte fulldempede el-syklene, og er en sykkel som 
personifiserer den perfekte balansen mellom hverdagsbruk 
og sporty fritidsaktivitet. eBIG.NINE er klargjort for utstyr som 
skjermer og støtte (EQ-versjonene leveres med utstyr) og er 
dermed perfekt for daglig pendling til jobb.

VEKT:
22,75 kg

ART.NR:
M209840



EBIG.NINE 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Vår utprøvde og testede eBIG.NINE 29” følger i fotsporene 
til forløperen, samtidig som den introduserer en ny og 
spennende batteri-i-rør-teknologi på markedet. eBIG.NINEs 
geometri og kjøreegenskaper ligger mellom eSPRESSO og de 
mer stifokuserte fulldempede el-syklene, og er en sykkel som 
personifiserer den perfekte balansen mellom hverdagsbruk 
og sporty fritidsaktivitet. eBIG.NINE er klargjort for utstyr som 
skjermer og støtte (EQ-versjonene leveres med utstyr) og er 
dermed perfekt for daglig pendling til jobb.

VEKT:
24,71 kg

ART.NR:
M209845

EBIG.NINE 300 SE EQ

VEIL.PRIS:

39 99939 999,-,-

Vår utprøvde og testede eBIG.NINE 29” følger i fotsporene 
til forløperen, samtidig som den introduserer en ny og 
spennende batteri-i-rør-teknologi på markedet. eBIG.NINEs 
geometri og kjøreegenskaper ligger mellom eSPRESSO og de 
mer stifokuserte fulldempede el-syklene, og er en sykkel som 
personifiserer den perfekte balansen mellom hverdagsbruk 
og sporty fritidsaktivitet. eBIG.NINE er klargjort for utstyr som 
skjermer og støtte (EQ-versjonene leveres med utstyr) og er 
dermed perfekt for daglig pendling til jobb.

VEKT:
24,71 kg

ART.NR:
M209846

EONE-TWENTY 500

VEIL.PRIS:

44 99944 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 kommen- 
terte: «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» (2018).

VEKT:
21,83 kg

ART.NR:
M209910

EONE-FORTY  
LIMITED-EDITION EQ

VEIL.PRIS:

49 99949 999,-,-

Hvis du er på utkikk etter topp ytelse i utforbakke som ikke 
går på bekostning av kjøreegenskapene for heldagskjøring, 
så er den nye Shimano STePS powered eONE-FORTY 
med integrert batteriteknologi og karbonramme den 
perfekte fulldempede el-sykkelen for deg. En moderne 
terrengsykkelgeometri som er inspirert av storebroren, den 
helt nye eONE-SIXTY, men med enda lavere overrørshøyde, 
brattere setevinkel og litt brattere hodevinkel, kombinert med 
balansert rekkevidde og lav kranklager, som gir sykkelen 
maksimal smidighet og fantastiske klatreegenskaper. Akkurat 
hva du ønsker i en heldags fulldempet el-terrengsykkel. 

VEKT:
N/A

ART.NR:
M209920



EONE-FORTY 4000

VEIL.PRIS:

59 99959 999,-,-

Hvis du er på utkikk etter topp ytelse i utforbakke som ikke 
går på bekostning av kjøreegenskapene for heldagskjøring, 
så er den nye Shimano STePS powered eONE-FORTY 
med integrert batteriteknologi og karbonramme den 
perfekte fulldempede el-sykkelen for deg. En moderne 
terrengsykkelgeometri som er inspirert av storebroren, den 
helt nye eONE-SIXTY, men med enda lavere overrørshøyde, 
brattere setevinkel og litt brattere hodevinkel, kombinert med 
balansert rekkevidde og lav kranklager, som gir sykkelen 
maksimal smidighet og fantastiske klatreegenskaper. Akkurat 
hva du ønsker i en heldags fulldempet el-terrengsykkel. 

VEKT:
22,43 kg

ART.NR:
M209930

EONE-SIXTY 500 SE

VEIL.PRIS:

49 99949 999,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,14 kg

ART.NR:
M209950

EONE-SIXTY 800 SE

VEIL.PRIS:

59 99959 999,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,17 kg

ART.NR:
M209960

EONE-SIXTY  
LIMITED-EDITION

VEIL.PRIS:

64 99964 999,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
N/A

ART.NR:
M209965



EONE-SIXTY 5000

VEIL.PRIS:

69 99969 999,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,89 kg

ART.NR:
M209970

EONE-SIXTY 8000

VEIL.PRIS:

79 99979 999,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,32 kg

ART.NR:
M209980

EONE-SIXTY 8000

VEIL.PRIS:

79 99979 999,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,32 kg

ART.NR:
M209981

EONE-SIXTY 10-K

VEIL.PRIS:

115 000115 000,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,09 kg

ART.NR:
M209990



EONE-SIXTY 10-K

VEIL.PRIS:

115 000115 000,-,-

Vår helt nye eONE-SIXTY følger i fotsporene til den 
«originale» eONE-SIXTY som er den mest dekorerte, testede 
og prisvinnende sykkelen i MERIDAs historie. Den nye el-
endurosykkelen har klart å beholde de test- og prisvinnende 
kjøreegenskapene til den «gamle» samtidig som de siste 
trendene og standardene er inkludert. Med en perfekt 
konstruert terrengsykkelgeometri, sammen med en stiv og 
lett ramme som sømløst integrerer batteriet i den nedre delen 
av underrøret og en 29”/650B-hjulkombinasjon, er Shimano 
STePS-utstyrte eONE-SIXTY i karbon klar for stort sett alt du 
kan ønske å gjøre med den.

VEKT:
22,09 kg

ART.NR:
M209991


