
32

RX 2030 
Kola s  hliníkovými ráfky o  vnitřním průměru 
30 mm, jež byla vyvinuta pro rychle se 
rozvíjející disciplínu ENDURO. Novinka splňuje 
veškeré nároky, které toto oblíbené odvětví 
cyklistiky přináší – možnost použití širokých 
plášťů, požadavky na  celkovou tuhost, 
stabilitu a  jízdní dynamiku. Kola jsou vhodná 
pro běžné plášťě i pro standardní MTB plášťě 
šíře"PLUS" do 3,0".

ROzMěR HMOTNOST PáRU

584 x 30 28, 32 paprsků 1970 g

622 x 30 28, 32 paprsků 2062 gnew
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PaPrSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 28 / 28, 32 / 32

Náboj Pevné osy, rychloupínák nebo BOOST,  
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

obsah katalogu RemeRX 2020

kola spoRtoVnÍ mtb 

RX 2030 3

RX 2027 4-5

WER 523 6 

WSR 738 7

RXC 5023 8 

STING 9

XCO RIO 10  

HURRY 11

VIKING NEW 12

elektRokola

RX 3052 E-ROCKY  13

kola standaRdnÍ mtb

TOP DISC 14 

ROCKY DISC 15 

kola pRo běžné použitÍ

HIT 16

DRAGON LINE 719 17

kola silničnÍ

VIA 18

RX 7738 19

RX 7750 19

EDDY 719 20-21

ASYM 22

RAPID 22

RTX 28" AL 23

SILNIČNÍ DISKOVÉ KOLO 23

ZákladnÍ inFoRmaCe

ZákladnÍ  
inFoRmaCe 

k Zapleteným kolům

upoZoRněnÍ!
1) Sledujte stav zapletených kol v průběhu jejich životnosti

2) U poškození kol způsobených pádem, nárazem apod. kontrolujte: 
1. házivost kol, 2. těleso ráfku, 3. náboj, 4. osu náboje,  
5. předepnutí výpletu

3) Při čištění náboje nepoužívejte vysokotlakou vodu – mohou  
se poškodit ložiska.

4) Nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla a jiné chemikálie.

5) Používejte kazety pastorku s centrálním unašečem  
(ne šroubovanou), které zabraňují vymačkávání těla ořechu.

6)  Na hliníkovou kazetu nepoužívejte jednotlivé pastorky, mohou 
poškodit hliníkové tělo kazety a způsobit její nefunkčnost.

Životnost výpletů ovlivnuje mnoho faktorů:

počet nárazů kol na překážku, tlak v pneumatikách, hmotnost jezdce 
a předepnutí paprsku.

Výplety krátkodobě snesou i vyšší zatížení – údaje uvedené  
v tabulce vychází z běžného použití.

dopoRučený VáhoVý limit 
ZapletenýCh kol

RáFek papRsky náboj limit V kg

RXC 5023 28 redukované REMERX light disc 85,0

STING 28 nebo 32 nerez černé REMERX light disc 100,0

XCO RIO 24 Al Remerx 85,0

XCO RIO 28 redukované Remerx Light disc 95,0

HURRY 28 nebo 32 nerez černé Remerx 140,0

WER 28 nebo 32 nerez černé Remerx 110,0

WSR 32 nerez černé Remerx 150,0

RX 2027 28 nebo 32 nerez černé Remerx 130,0

RX 2030 28 nebo 32 nerez černé Remerx 140,0

E-ROCKY 32 nerez Remerx 140,0

VIKING NEW 26" 24 Al Remerx 95,0

TUBULAR 24 Al Remerx 90,0

VIKING NEW 29" 24 Al Remerx 95,0

ALCYON 20 Al+24 Al Remerx 80,0

RCX Al 20 Al+24 Al Remerx 100,0

RTX 28" 20 Al + 24 Al Remerx 85,0

VIA 20 + 24 redukované Remerx 85,0   

RX 7738 20 + 24 redukované Remerx 85,0

ROCKY DISC 32 nerez černé Remerx 140,0

FAST DISC 32 nerez černé Remerx Light disc 130,0

TOP DISC 32 nerez černé Remerx Light disc 130,0

ALCYON 20 + 24 redukované Remerx Light 85,0

RTX 28" 20 + 24 redukované Remerx Light 85,0

ASYM 20 + 24 redukované Remerx 85,0

EDDY 917 20 + 24 redukované Remerx 90,0

RAPID 20 + 24 redukované Remerx Light 90,0

RAPID 28 + 32 nerez černé Remerx 140,0

TAURUS 28 + 28 nerez Remerx Light 150,0

Vysvětlivky: AL – hliník, GBS – obráběné brzdné plochy 

Pro profily ráfků s počtem paprsků 32 a více jsou váhové limity do 150 kg. 
Skutečná hmotnost zapletených kol se od hodnot uváděných v katalogu 

může lišit +/- 4 %.
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kola spoRtoVnÍ mtb

INovatIvNÍ KoNStrUKcE - KLÍČ K úSPěCHU

Díky mnoha letům trpělivého výzkumu se naše rodinná firma 
Remerx stala lídrem v efektivitě výpletů. Při jízdě na našich 
zapletených kolech máte jistotu, že všechny komponenty 

jsou k sobě laděny pro maximální zachování vaší hybné 
síly…roli hraje vše, materiál špic, jejich tloušťka, průměr 
rohatky, metoda vypletení atd.
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PaPrSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé  
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 28 / 28, 32 / 32

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
Kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

ROzMěR HMOTNOST PáRU

584 x 27 28,32 paprsků 1 790 g

622 x 27 28,32 paprsků 1 882 g

RX 2027 
Hlavní předností modelu RX2027 je  především 
vnitřní šíře ráfku 27 mm – jež nachází kompromis 
mezi nepostradatelnou stabilitou a nízkým valivým 
odporem. Byly přidány patky na  vnitřní hranu 
ráfku, kdy se pneumatika při  tlaku 1,8 – 2 Atm 
zazámkuje k  ráfku a  při defektu zůstane 
pevně usazená v  pátkách ráfku, je tedy možné 
pokračovat v  jízdě i  s  píchnutou pneumatikou. 
V neposlední řadě vyniká svou nízkou hmotností.
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kola spoRtoVnÍ mtb
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wsR 738 
zapletená kola určená pro takzvané fatbiky 
a  stroje z  nich odvozené umožňují zdolat ty 
nejodlehlejší horské stezky nehledě na  jejich 
náročnost či povětrnostní vlivy. Obutá 
do  vhodných širokých plášťů dokáží projet 
pískem, blátem i  sněhem a  jako taková 
se skvěle hodí pro nasazení v  extrémních 
podmínkách.
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PaPrSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé 
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 32 / 32

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PaPrSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé  
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 28 / 28, 32 / 32

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

weR 523 
zapletená kola vyladěná pro potřeby jezdců 
Enduro. Má 28 přímých paprsků z  nichž 
14 je tažných, využitím právě přímých 
špic se stává WER 523 pevným, odolným 
a dynamickým kolem. Díky vnitřní šíři 23 mm 
má kolo dostatečnou stabilitu a  je možno 
využít širokých plášťů.
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kola spoRtoVnÍ mtb

kola spoRtoVnÍ mtb
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kola spoRtoVnÍ mtb

kola spoRtoVnÍ mtb
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ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 23 1 852 g

27,5" 584 x 23  1 928 g

29"  622 x 23   2 036 g

ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 38 2 300 g

27,5" 584 x 38  2 400 g

29"  622 x 38   2 500 g

vhodNé Pro Mtb ELEKtroKoLa 
SE StřEdovýM ELEKtroPohoNEM
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé 
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 28 / 28, 32 / 32

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

st
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sting 
Hliníkové ráfky tohoto modelu jsou zapleteny 
paprsky se zahnutou hlavou na  spolehlivých 
přírubových nábojích. Provedení s  osmadva-
ceti paprsky je vhodné pro maratonské a jiné 
sportovní využití, varianta s dvaatřiceti paprs-
ky pak cílí především na vyznavače náročnější 
cykloturistiky.

ROzMěR PřEDNÍ zADNÍ PáR

584 x 23 695 g 799 g 1 494 g

622 x 23 749 g  878 g 1 627 g

Povrchová úPrava karbon

NIPLE AL

PaPrSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 28 / 28

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 
11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11

RXC 5023 
Karbonové horské kolo s  převratně nízkou 
hmotností. Využívá 28 přímých špic, které 
dělají jízdu dynamickou a efektivní, z nichž 
14 je tažných pro rozprostření námahy 
na  celý výplet tzn. vyšší pevnost, tuhost 
a odolnost.
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kola spoRtoVnÍ mtb

kola spoRtoVnÍ mtb - kaRbon

Za
pl

et
en

á 
ko

la
 R

em
eR

X
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ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 18 28, 32 paprsků 1 830 g

27,5" 584 x 18 28, 32 paprsků 1 935 g

29"  622 x 18 28, 32 paprsků   2 020 g  
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PaPrSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé 
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 32 / 32

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

hu
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huRRy 
Velmi pevný výplet do  náročných horských 
terénů vhodný i  pro MTB e-bike.  zesílený 
hřbet ráfku zde spolu s dvaatřiceti nerezovými 
paprsky pomáhá k lepšímu přenosu tažné síly 
z ráfku na náboj.

XCo Rio 
zapletená kola osazená lehkými nýtovanými 
ráfky se díky své nízké hmotnosti snadno 
roztáčí a  citelně tím napomáhají celkové 
dynamice jízdy. Příznivé hmotnosti je v tomto 
případě docíleno také použitím výpletu 
s  redukovanými paprsky a  odlehčenými 
hliníkovými niply. Pro každou rozměrovou 
řadu je použit jiný počet paprsků tak, aby 
i  kola větších průměrů nabízela takovou 
porci tuhosti, na  kterou jsou výkonnostní 
cyklisté zvyklí, a  kterou od  svého vybavení 
očekávají především. zapletená kola lze 
použitím speciálního setu provozovat také 
v bezdušovém provedení.

Povrchová úPrava černý elox

NIPLE AL

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 24 / 28, 28 / 28, 32 / 32

Náboj pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX 
Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11
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kola spoRtoVnÍ mtb
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ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 17 24, 28 paprsků 1 690 g

27,5" 584 x 17 28 paprsků 1 742 g

29"  622 x 17 32 paprsků  1 790 g

ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 21 32 paprsků 1 940 g

27,5" 584 x 21 32 paprsků 1 998 g

29"  622 x 21 32 paprsků  2 050 g

vhodNé Pro Mtb ELEKtroKoLa 
SE StřEdovýM ELEKtroPohoNEM
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé 
nebo nerez 2 mm černé

výPLEt 32 / 32

Náboj REMERX rychloupínák, brzdný kotouč pro 
centerlock nebo disk, 
kazeta: centerlock – RMX SHIMANO 9/10, 
disk – RMX 9/10 nebo RMX SHIMANO 11

ROzMěR HMOTNOST PáRU

559 x 25 32, 32 paprsků 2 099 g

584 x 25 32, 32 paprsků 2 140 g

622 x 25 32, 32 paprsků 2 200 g

RX 3025 e-RoCky 
Novinka vyladěná pro vysoké nároky 
elektrokol. Konstrukce ráfku umožňuje 
obouvání bezdušových plášťů i standardních 
MTB plášťů.

e-
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y

Povrchová úPrava černý elox

NIPLE Al – černý, červený, stříbrný elox

PaPrSKY Al přímé – černý, červený, stříbrný elox

výPLEt 24 / 24

Náboj pevné osy nebo rychloupínák, 
kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, 
SRAM 11 nebo XD SRAM 11

e-
Ro

Ck
y

Viking new 
Stálice v nabídce značky, model s označením 
Remerx Viking, vstupuje do  další sezony 
svého života s mnohými úpravami. Kola jsou 
osazena novým typem ráfku na  hliníkových 
paprscích a o třídu lépe zpracovanými náboji, 
při jejichž výrobě bylo využito současných 
nejmodernějších technologických postupů. 
Volnoběžné těleso zadního náboje je oproti 
svému předchůdci vybaveno dvěma kovovými 
unašeči proti vymačkávání.
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kola spoRtoVnÍ mtb

kola spoRtoVnÍ mtb
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ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 18 24 paprsků 1 780 g

27,5" 584 x 18 24 paprsků 1 845 g

29"  622 x 18 24 paprsků  1 894 g

new
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm

výPLEt 32 / 32

Náboj REMERX rychloupínák, brzdný kotouč pro 
centerlock nebo disk, 
kazeta: centerlock – RMX SHIMANO 9/10,
disk – RMX 9/10 nebo RMX SHIMANO 11
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Povrchová úPrava černý elox

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm

výPLEt 32 / 32

Náboj REMERX rychloupínák, brzdný kotouč pro 
centerlock nebo disk, 
kazeta: centerlock – RMX SHIMANO 9/10, 
disk – RMX 9/10 nebo RMX SHIMANO 11
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top disC
Výplety vhodné pro terén, cyklostezky 
i  městský provoz se zajímavými užitnými 
vlastnostmi a líbivým vzezřením. Použité ráfky 
jsou i  v  tomto případě opatřeny nýtováním, 
které zvyšuje jejich pevnost a  prodlužuje 
jejich životnost.

kola standaRdnÍ mtb

kola standaRdnÍ mtb
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ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 19 32 paprsků 1 919 g

27,5" 584 x 19 32 paprsků 1 960 g

29"  622 x 19 32 paprsků  2 034 g

RoCky disC 
Moderní spolehlivá kola s  velkou účinností 
a  tuhostí. Kola upoutají zajímavým vzhledem 
a  velkou spolehlivostí. Kola jsou vhodná pro 
terén, cyklostezky, městský provoz a  jsou 
především určena pro širší pláště 2 – 2,5". 

ROzMěR HMOTNOST PáRU

26" 559 x 22 32 paprsků 2 013 g

27,5" 584 x 22 32 paprsků 2 054 g

29"  622 x 22 32 paprsků  2 121 g
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Povrchová úPrava černy nebo stříbrný elox + GBS

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm

výPLEt 32 / 32

Náboj REMERX rychloupínák pro V-brzdu – ráfkovou, 
kazeta: RMX SHIMANO 9/10

dRagon line 719 
Výplety osvědčené konstrukce, dostupné 
v mnoha různých variantách a velikostech, 
patří k nejprodávanějším modelům ve své 
kategorii vůbec.
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Povrchová úPrava černý elox +GBS

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm

výPLEt 32 / 32

Náboj REMERX rychloupínák pro V-brzdu – ráfkovou, 
kazeta: RMX SHIMANO 9/10
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Při konstrukci tohoto modelu jsme zúročili 
veškeré zkušenosti, jimiž naše společnost 
i  její zaměstnanci oplývají. Výsledkem jsou 
kvalitní, cenově dostupná zapletená kola se 
skvělými jízdními vlastnostmi, jejichž nákupní 
cena přitom zůstává atraktivní pro co možná 
nejširší okruh zájemců.

kola pRo běžné použitÍ

kola pRo běžné použitÍ
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kola pRo běžné použitÍ

kola pRo běžné použitÍ

ROzMěR HMOTNOST

559 x 21 32 paprsků

622 x 21  32 paprsků

PáR   od 1 877 g

ROzMěR HMOTNOST

559 x 19 32 paprsků 

622 x 19 32 paprsků 

PáR  od 1 990 g

zadní náboj  
s průmyslovými ložisky se 
závitem na rychloupínák
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RX 7738 
Karbonové kola s univerzálním využití 
na silnici. Díky velmi nízké hmotnosti 
aoptimálnímu poměru výšky a  šířky ráfku 
je RX 7738 skvěle akcelerující výplet se 
skvělou dynamikou jízdy. Využívá velmi 
odolné přímé špice, pro vysokou účinnost 
má 12 tažných špic.

Povrchová úPrava karbon

NIPLE AL

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 20 / 24

Náboj Al pro přímé nerezové paprsky, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

Povrchová úPrava karbon

NIPLE AL

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 20 / 24

Náboj Al pro přímé nerezové paprsky, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

RX 7750 
RX 7750 je karbonový výplet s  galuskovým 
obutím určený na  dlouhé rovinaté silniční 
tratě. Kde díky svému aerodynamickému 
tvaru a  využití 12 tažných paprsků, které 
zefektivňují jízdu, dosahuje vysoké účinnosti. 
Výplet mimo jiné využívá přímé paprsky, 
které mají vyšší pevnost až o  20% oproti 
standardním paprskům. A  to vše s  extrémně 
nízkou hmotností.
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Povrchová úPrava karbon

NIPLE AL

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 20 / 24

Náboj Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

Via 
Plášťové karbonové kolo inovativní konstrukce 
s  vnitřní šíří ráfku 17mm i  pro profesionální 
jezdce. Díky nové konstrukci má skvělou 
pevnost a tuhost. Využívá 24 paprsků z nichž 
je 12 tažných. Použití přímých špic dělá celý 
výplet odolnější a trvanlivější, přestože si drží 
velmi nízkou hmotnost.
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ROzMěR 622 x 17  HMOTNOST

PřEDNÍ 20 radiálních paprsků 714 g

zADNÍ 24 křížených paprsků 896 g

PáR  1 610 g

ROzMěR 28" HMOTNOST

PřEDNÍ  20 radiálních paprsků 525 g

zADNÍ  24 křížených paprsků 745 g

PáR   1 270 g

ROzMěR 28" HMOTNOST

PřEDNÍ  20 radiálních paprsků 606 g

zADNÍ  24 křížených paprsků  764 g

PáR   1 370 g
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eddy 917
Silniční hliníkové kolo EDDY 917 z nejkvalitnějších 
komponentů a  materiálů je díky své nízké 
hmotnosti srovnatelné s karbonovými koly a tvoří 
tak dostupnější alternativu.  Využívá 24 přímých 
špic z toho je 12 tažných.
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Povrchová úPrava černý elox + GBS

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 20 / 24

Náboj Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

ROzMěR  622 x 17 HMOTNOST

PřEDNÍ 20 paprsků 784 g 

zADNÍ 24 paprsků 964 g

PáR  1 748 g
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Povrchová úPrava černý elox + GBS

NIPLE Al – černý, červený, stříbrný elox

PaPrSKY Al přímé – černý, červený, stříbrný elox

výPLEt 20 / 24

Náboj Al pro přímé hliníkové paprsky, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

RtX 28" al
Vysoce účinná zapletená kola vhodná pro 
silniční a  cyklokrosové závody vyznačující 
se omračujícím zrychlením při rozjezdu 
a  stoupání. Jejich dynamické vlastnosti jsou 
dány především tuhostí výpletu, který je 
charakteristický vyvýšenou dosedací plochou 
niplů a  přímým usazením paprsků v  náboji. 
Přesně opracované brzdné plochy jsou 
zárukou účinnosti a  plynulého nástupu brzd 
za všech povětrnostních podmínek.
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Povrchová úPrava černý elox + GBS

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 20 / 24

Náboj  Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

Rapid 
Téměř nesmrtelné silniční kolo, vyžadující jen 
základní údržbu a  seřizování. Kola RAPID se 
vyznačují velkou tuhostí a pevností, zajištěnou 
stabilní konstrukcí ráfku s  vnitřní šíří 15mm 
a  výškou 28mm. Celé kolo je perfektně 
vyvážené disponuje 24 paprsky z  nichž je 
6 přímých tažných a  dosahuje tak vysoké 
efektivity.
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ROzMěR 622 x 15 HMOTNOST

PřEDNÍ 20 paprsků 801 g 

zADNÍ 24 paprsků 998 g

PáR  1 799 g

ROzMěR 28"  HMOTNOST

PřEDNÍ 20 paprsků 695 g

zADNÍ 24 paprsků 910 g

PáR  1 605 g

ROzMěR 622 x 17 HMOTNOST

PřEDNÍ 28 paprsků 822 g

zADNÍ 28 paprsků 954 g

PáR  1776 g

Povrchová úPrava černý elox + GBS

NIPLE mosaz

PaPrSKY nerez redukované 2/1,7/2 mm černé

výPLEt 20 / 24

Náboj Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, 
kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11as

ym

asym 
Silniční kolo nové generace s vysokou reaktivitou 
– tzn. účinností zadního kola, které dosahuje 
díky asymetričnosti ráfku. Toto vyosení ráfku 
o čtyři milimetry výrazně zkvalitňuje mechanické 
vlastnosti kola: rovnoměrné napnutí paprsků, 
nižší nároky na údržbu a seřizování. Kola ASYM 
mají 24 špic, z nichž je polovina přímých.

ROzMěR 622 x 16 HMOTNOST

PřEDNÍ 20 paprsků 676 g 

zADNÍ 24 paprsků 930 g

PáR  1 606 g
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