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profILoVÉ ŘaDy ráfkŮ 2020

wsr - rX 2038
26" 677 g | 27,5" 704 g | 29" 742 g

BrAVE disc – rdX 2323
26" 606 g | 27,5" 638 g | 29" 712 g

HUrrY - rX 2021
26" 468 g | 27,5" 496 g | 29" 524 g

ENdUrO plUs - rX 2030
27,5" 528 g | 29" 560 g

27

21

21

fAst disc - rX 2018
26" 496 g | 27,5" 514 g | 29" 546 g

XcO riO - rX 2017
26" 392 g | 27,5" 418 g | 29" 442 g

Sportovní ráfky MTb DIsc DvouStěnné ráfky pro V-brzDu - ráfkoVÉ

Silniční ráfky

JeDnoStěnné ráfky ráfky VhoDnÉ pro koLoběžky a Vozíky

StanDarDní ráfky

E-rOcKY - rX 3025
26" 508 g | 27,5" 536 g | 29" 574 g

Hit 21 - rX 4521
26" 495 g | 27,5" 521 g | 29" 534 g

drAgON liNE - rX 719
20" 350 g | 26" 500 g

27,5" 540 g | 29" 582 g

rApid disc - rX 3517
622 x 17    525 g

stOrMY - rX 6215
622 x 15    510 g

EddY - rX 917
622 x 17   533 g

rtX 28" - rX 6520
28"   468 g

rApid - rX 3515
622 x 15   545 g

rcX - rX 6515
622 x 15   548 g

tAUrUs - rX 5014
622 x 14   569 g

rMX 219 rMX 20 rMX 21

grANd rOcK - rX 3019
26" 614 g | 29" 680 g

BEttEr - rX 4519
26" 472 g | 29" 522 g

rOcKY 22 - rX 3022
26" 550 g | 27,5" 575 g | 29" 604 g

tOp disc - rX 3019
26" 498 g | 27,5" 512 g | 29" 554 g
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new new

ENdUrO – rX 2027
27,5" 474 g | 29" 502 g

newnew new

new
wEr - rX 2023

26" 514 g | 27,5" 542 g | 29" 578 g

stiNg - rX 2019
26" 452 g | 27,5" 480 g | 29" 520 g

19

rozměr: 16" (305) - 29" (622). 
počet děr od 16.

JUMBO - rX 2323
20" 480 g | 24" 610 g | 26" 710 g

Extra pevný a odolný ráfek.

24
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21
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moDel 
2020

g-disc – rX 5022
622 x 22  654 g

grAVEl BiKE

new

moDel 
2020

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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rozměr 559 x 38 584 x 38 622 x 38

Hmotnost 677 g 704 g 742 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní 
systém - - -

použití fAt Bike, 
freestyle

fAt Bike, 
freestyle

fAt Bike, 
freestyle

wsr rX 2038 
Velmi široký ráfek pro robustní pláště. tato sestava vytváří kola 
do  náročného terénu s  velkou přilnavostí a  komfortem jízdy. 
pláště obuté na  tomto ráfku jsou velmi dobře odvalovány při 
minimálním odporu. Má zajímavý vzhled a  funkční vlastnosti 
dávají tomuto ráfku široké uplatnění pro komfortní terénní kola. 
Nová technologie svařování ráfku zajišťuje mimořádnou pevnost 
a odolnost.
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rX 2027 enDuro
Akční ráfek velmi nízké hmotnosti o  vnitřní šíři 27 mm. před-
stavuje jedno z  nejlepších řešení pro stabilitu a  nízký valivý 
odpor kola. ráfek je vyroben nejen pro bezdušový systém, kde 
se pneumatika při tlaku 1,8 - 2 Atm. zazámkuje k  ráfku a při 
defektu zůstane pevně usazená v patkách ráfku, je tedy možné 
pokračovat v jízdě i s píchnutou pneumatikou. ráfek byl vyvinut 
pro rychle se rozvíjející disciplínu Enduro a  trail – samozřejmě 
se neztratí ani v  ostatních technicky náročnějších terénech. 
Nová technologie svařování ráfku zajišťuje mimořádnou pevnost 
a odolnost. 

rX
 2

03
0

rX
 2

03
8

rozměr 584 x 27 622 x 27

Hmotnost 474  g 502  g

počet děr 28, 32 28, 32

Nýtování sEE sEE

povrch BA BA

gBs - -

Bezpečnostní systém - - 

použití ENdUrO, sjezdy ENdUrO, sjezdy

rozměr 584 x 30 622 x 30

Hmotnost 528 g 560 g

počet děr 28, 32 28, 32

Nýtování sEE sEE

povrch BA BA

gBs - -

Bezpečnostní systém - - 

použití ENdUrO, sjezdy ENdUrO, sjezdy

rX 2030 enDuro pLus 
Nový akční ráfek je především určen pro kategorii MtB ráfků ENdUrO 
o  vnitřní šíři 30 mm. Jeho konstrukce umožňuje obouvání bezdušových 
plášťů i standardních MtB plášťů. ráfek je určen pro všechny šíře plášťů 
"plUs" až do 3,0". ráfek lze bezproblémově použít jak ve  sjezdu nebo 
v jiných adrenalinových disciplínách, tak i v nejnáročnějším terénu. Valivý 
odpor při optimálním plášti je velmi nízký a  zajišťuje dobrou přilnavost 
dezénu pláště v  terénu. Nová technologie svařování ráfku zajišťuje 
mimořádnou pevnost a odolnost. především zaujme vrcholové sportovce, 
kterým poskytne optimální vlastnosti pro jejich elegantní jízdu. Nejpevnější 
ve své kategorii.

spOrtOVNÍ ráfKY MtB disc

spOrtOVNÍ ráfKY MtB disc 



76

27

21

21

RM
X 

20
21

rá
fk

y 
re

M
er

X

rá
fk

y 
re

M
er

X

rX
 2

01
7

rX
 2

01
8

rX
 2

01
9

spOrtOVNÍ ráfKY MtB disc

hurry rX 2021 
tvarově velmi zajímavý model ráfku, který je obvzlášť vhodný 
pro rychlá kola v  náročném terénu. ráfek se velmi osvědčil 
u horských elektrokol se středovým pohonem. předností ráfku je 
nízká hmotnost a velká spolehlivost. Nová technologie svařování 
ráfku zajišťuje mimořádnou pevnost a odolnost.

rX
 2

02
3

rozměr 559 x 23 584 x 23 622 x 23

Hmotnost 514  g 542  g 578  g

počet děr 28, 32 28, 32 28, 32

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

spOrtOVNÍ ráfKY MtB disc

wer rX 2023 
ráfek pro kola kategorií trail a enduro umožňující bezproblémo-
vé použití širokých plášťů. Vnitřní profil ráfku s šířkou třiadvacet 
milimetrů poskytuje tolik tuhosti, pevnosti a  stability, kolik je 
pro agresivní jízdu náročným terénem třeba. ideální volba pro 
náročné jezdce. ráfek je vhodný také pro MtB elektrokola se 
středovým pohonem. Nová technologie svařování ráfku zajišťuje 
mimořádnou pevnost a odolnost.

rozměr 559 x 21 584 x 21 622 x 21

Hmotnost 468  g 496  g 524  g

počet děr 32 32 32

Nýtování - - -

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

rozměr 559 x 19 584 x 19 622 x 19

Hmotnost 452 g 480 g 520 g

počet děr 32 32 32

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

rozměr 559 x 17 584 x 17 622 x 17

Hmotnost 392 g 418 g 442 g

počet děr 32 32 32

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

rozměr 559 x 18 584 x 18 622 x 18

Hmotnost 496 g 514 g 546 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

sTInG rX 2019
tuhé ráfky pro maratonské nasazení, které kromě  
svých jízdních výkonů vynikají také vysokou spolehlivostí.
Nová technologie svařování ráfku zajišťuje mimořádnou 
pevnost a odolnost.

Xco rIo rX 2017
Atraktivní ráfek s nízkou hmotností a zesíleným hřbetem je ur-
čen pro všechny příznivce lehkých a rychlých zapletených kol, 
které dokonale obstojí i  nejnáročnějších cross-country závo-
dech. Nová technologie svařování ráfku zajišťuje mimořádnou 
pevnost a odolnost.

fasT disc rX 2018
pohledný ráfek pro cross-country a maraton dosahující maximál-
ních výkonů v náročném terénu. Nová technologie svařování ráfku 
zajišťuje mimořádnou pevnost a odolnost.
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juMbo rX 2023 
Univerzální ráfek pro velké zatížení. Jeho konstrukce zajišťuje 
velkou životnost a odolává velkému namáhání při jízdě v nej-
náročnějších terénech. ráfek je vhodný pro víceúčelové vozíky 
nebo tříkolky. ráfek je dostupný s plochami pro V-brake nebo 
disc brzda. Nová technologie svařování ráfku zajišťuje mimořád-
nou pevnost a odolnost.

braVe disc rDX 2023 
Odolný ráfek s  optimalizovanou hmotností, který se neztratí ani 
na nejtěžších sjezdových tratích světa. Nová technologie svařování 
ráfku zajišťuje mimořádnou pevnost a odolnost.

spOrtOVNÍ ráfKY MtB disc

rozměr 559 x 23 584 x 23 622 x 23

Hmotnost 606 g 638 g 712 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití downhill, 
cross

downhill, 
cross

downhill, 
cross

rozměr 406 x 23 507 x 23 559 x 23

Hmotnost 480 g 610 g 710 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE, dEE sEE, dEE sEE, dEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití BMX, free-
style downhill, trial downhill, trial
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dVOUstěNNé ráfKY prO V – BrzdU - ráfKOVéstANdArdNÍ ráfKY

rozměr 559 x 25 584 x 25 622 x 25

Hmotnost 508 g 536 g 574 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití Elektro kola Elektro kola Elektro kola

rozměr 559 x 22 584 x 22 622 x 22

Hmotnost 550 g 575 g 604 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

rozměr 559 x 19 584 x 19 622 x 19

Hmotnost 498 g 512 g 554 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs - - -

Bezpečnostní systém - - -

použití MtB sport MtB sport MtB sport

e-rocky rX 3025 
Moderní a  účinný ráfek je ideální pro elektrická kola 
a  cykloturistiku. Vnitřní šíře 25 mm umožňuje pneumatikám, 
dokonale se přizpůsobit jízdě nejen v terénu a  na cyklostezkách.

rocky disc rX 3022 
Hliníkový ráfek o vnitřní rozteči 22 mm je obzvlášť vhodný pro 
nové typy plášťů, které zlepšují jízdní vlastnosti  kol. Širší profil 
ráfku zvyšuje pevnost a stabilitu kol. ráfek je vhodný také pro 
MtB elektrokola se středovým pohonem.

Top disc rX 3019 
Oblíbený ráfek pro kotoučové brzdy splňující 
veškeré nároky dnešních dní.
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rozměr 406 x 19 507 x 19 559 x 19 584 x 19 622 x 19

Hmotnost 350 g 450 g 500 g 540 g 582 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE dEE, sEE dEE, sEE dEE, sEE

povrch sA, BA, N sA, BA, N sA, BA, N sA, BA, N sA, BA, N

gBs Ano Ano Ano Ano Ano

Bezpečnostní 
systém scr scr scr scr scr

použití BMX MtB, 
cross

MtB, 
cross

MtB, 
cross

MtB, 
cross

rX
 7

19

DraGon LIne rX 719 
spolehlivý, široce oblíbený model v  příznivé cenové relaci,  
který může být na  přání zesílen jednoduchým nebo dvojitým 
nýtováním s  kalíškem. ráfek je vybaven bezpečnostním 
systémem scr. ráfek je dostupný s plochami pro V-brake nebo 
disc brzda.

rX
 4

52
1

hIT 21 rX 4521 
dvoustěnný ráfek inovované konstrukce se hřbetem zesíleným  
nýtováním. ráfek má nyní delší životnost, díky níž je vhodným  
společníkem pro cykloturistiku a městskou cyklistiku.

rozměr 559 x 21 584 x 21 622 x 21

Hmotnost 495 g 521 g 534 g

počet děr 32, 36 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE sEE

povrch BA BA BA

gBs ANO ANO ANO

Bezpečnostní systém scr scr scr

použití MtB, cross, 
trek

MtB, cross, 
trek

MtB, cross, 
trek
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silNiČNÍ ráfKY
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rozměr 28"
Hmotnost 468 g
počet děr 20, 24, 32
Nýtování sEE
povrch BA
gBs Ano
Bezpečnostní systém -
použití road sport, cyklokross

rTX 28" rX 6520 
galuskový závodní ráfek s pevným nýtovaným hřbetem 
zhotovený ze speciálního materiálu Aw 6082. 

rX
 6

51
5

rcX rX 6515 
pevný a odolný silniční ráfek s nýtovaným hřbetem. Vhodný pro 
tréninky a rekreační jízdy. plynule brzdí při obtížných podmínkách 
za  deště a  bláta. Model je pro své optimální mechanické 
vlastnosti často využíván amatérskými i  profesionálními týmy 
silničního pelotonu.

rozměr 622 x 15
Hmotnost 548 g
počet děr 20, 24, 32
Nýtování sEE
povrch BA
gBs Ano
Bezpečnostní systém -
použití road sport

rX
 9

17

rozměr 622 x 17
Hmotnost 538 g
počet děr 20, 24, 32
Nýtování sEE
povrch BA
gBs Ano
Bezpečnostní systém Ano
použití road sport, cyklokross

eDDy rX 917 
Všestranný silniční ráfek s  moderním širokým tvarem a  nýto-
vaným hřbetem s optimálním poměrem cena/kvalita. Venkovní 
šíře ráfku 23 mm je vhodná pro nová kola s uzpůsobenou roztečí 
brzd, která se v současné době na trhu prosazuje.

rX
50

17

rozměr 622 x 14
Hmotnost 569 g
počet děr 32, 36
Nýtování -
povrch BA
gBs Ano
Bezpečnostní systém scr
použití road sport

Taurus rX 5014
Vysoký aerodynamický ráfek velké pevnosti a vysoké setrvačnosti. 
ideální pro kola s jedním převodem a takzvané fixies.
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GraVeL bIke 
gravel bike je teprve pár let starý trend. V podstatě kříženec mezi silničním a hor-
ským kolem, který docela dobře zvládne roli obou z nich. Většinou jsou gravel biky 
dost podobné silničním kolům jsou však „vylepšeny“ o diskové brzdy, pláště široké 
35mm až 42 mm a rozšířenou vidlici spolu se zadní stavbou rámu. zvládnete tak i 
náročnější terén avšak dynamika jízdy zůstává podobná silničnímu kolu.

rozměr 622 x 15

Hmotnost 545 g

počet děr 20, 24

Nýtování -

povrch BA

gBs Ano

Bezpečnostní systém scr

použití road sport

rapID rX 3515 
Vysoký ráfek s aerodynamickými vlastnostmi, 
který vyniká výjimečnou boční pevností a stabilitou.

rozměr 622 x 17

Hmotnost 525 g

počet děr 20, 24, 28, 32

Nýtování -

povrch BA

gBs -

Bezpečnostní systém -

použití road sport

rapID DIsc rX 3517 
Moderní aerodynamický ráfek pro diskovou brzdu.
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silNiČNÍ ráfKY, grAVEl BiKE

G-DIsc rX 5022 
Univerzální vysoký aerodynamický ráfek,velké pevnosti. díky vnitřní šíři 22mm 
velmi stabilní a odolný i v náročnějších terénech. disponuje perfektními jízdními 
vlastnostmi jak na silnici tak i na lesních a polních cestách, tudíž ideální ráfek pro 
milovníky gravelu nebo cyklokrossu.

rozměr 622 x 22
Hmotnost 654 g
počet děr 24, 28, 32
Nýtování -
povrch BA
cNc -
Bezpečnostní systém -
použití road sport, cyklokross
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GranD rock rX 3019 
Vysoký trekkingový ráfek s  atraktivním vzhledem a  dlouhou 
životností.

dVOUstěNNé ráfKY prO V – BrzdU - ráfKOVé

beTTer rX 4519 
Odolný ráfek vyznačující se vysokou spolehlivostí a  dlouhou 
životností. ráfek je vhodný také pro městská elektrokola se 
středovým pohonem.

rozměr 559 x 19 622 x 19

Hmotnost 472 g 522 g

počet děr 32, 36 32, 36

Nýtování sEE sEE

povrch BA BA

gBs Ano Ano

Bezpečnostní systém scr scr

použití MtB sport MtB sport

rozměr 559 x 19 622 x 19

Hmotnost 614 g 680 g

počet děr 32, 36 32, 36

Nýtování - -

povrch sA, BA sA, BA

gBs Ano Ano

Bezpečnostní systém scr scr

použití MtB, cross, trek MtB sport
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rozměr 305 x 21 355 x 21 406 x 21 507 x 21 540 x 21 559 x 21 590 x 21 622 x 21

Hmotnost 228 g 264 g 308 g 378 g 422 g 438 g 445 g 500 g

počet děr 16, 20, 32 20, 28 36 36 36 36 36 36

Nýtování - - - - - - - -

povrch BA, N BA, N BA, N BA, N BA, N BA, N BA, N BA, N

gBs - - - - - - - -

Bezpečnostní 
systém scr scr scr scr scr scr scr scr

použití univerzal univerzal univerzal univerzal univerzal univerzal univerzal univerzal

rozměr 305 x 20 406 x 20 507 x 20 559 x 20

Hmotnost 228 g 360 g 390 g 440 g

počet děr 16, 20 36 36 36

Nýtování - - - -

povrch BA, N BA, N BA, N BA, N

gBs - - - -

Bezpečnostní systém scr scr scr scr

použití univerzal univerzal univerzal univerzal
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JEdNOstěNNé ráfKY 

rMX 219 
Jednostěnný ráfek se zesíleným profilem.

rMX 20 
Jednostěnný ráfek ve standardním provedení a designu.

rMX 21 
Model osvědčené konstrukce pro běžné použití.

rozměr 406 x 19 507 x 19 559 x 19 622 x 19

Hmotnost 360 g 440 g 490 g 540 g

počet děr 36 36 36 36

Nýtování - - - -

povrch BA, N BA, N BA, N BA, N

gBs - - - -

Bezpečnostní systém scr scr scr scr

použití univerzal univerzal univerzal univerzal

paprsky jsou velmi důležitou součástkou na  každém kole. 
přeměňují vaši energii na dopředný pohyb kola a nemalou 
měrou tak ovlivňují váš čas v  cíli případného závodu 
stejně tak jako míru únavy při nedělní vyjížďce. rozdíly 
mezi lehkým tuhým výpletem a  měkkým těžkým mohou 
být propastné, přitom vlastní tuhost kola dokážete ovlivnit 
především výpletem, jeho materiálem a  v neposlední řadě 
také konstrukcí nábojů.

paprsky remerx vyrábíme celkem v pěti provedeních. s přímou  
a zahnutou hlavou - v obou případech pak buď v základní 2 mm 
verzi nebo v odlehčeném redukovaném provedení 2/1,7/2 mm. 
Nově také se zahnutou hlavou v provedení 2,3 mm.

paprSKy rEdUKOVANé přÍMé

paprSKy stANdArdNÍ 2,3 MM  
sE zAHNUtOU HlAVOU

paprSKy stANdArdNÍ 2 MM  
s přÍMOU HlAVOU

paprSKy rEdUKOVANé s OHYBEM

použití: MtB, trekking, race, triathlon

materiál: vysoce pevnostní nerezová ocel - sANdViK t 302

Barevné provedení: stříbrné, černé

Balení: 150, 300, 500 ks

Hmotnost (při délce l= 260 mm) 4,9 g

Délka paprsku 240 - 310 mm

norma ČsN EN isO 4210-7

mechanická pevnost 3010 N

použití: MtB, trekking, citY, dOwNHill, Elektrokola

materiál: sANdViK dUplEX – garantuje pevnost a stálost

Barevné provedení: stříbrné, černé

Balení: 150, 300, 500 ks

Hmotnost (při délce l = 260 mm) 6,5 g

Délka paprsku 130 - 310 mm

norma ČsN EN isO 4210-7

mechanická pevnost 3055 N

použití: MtB, vhodné pro elektrokola

materiál: vysoce pevnostní nerezová ocel 204 cu 
s vysokou korozní odolností

Barevné provedení: stříbrné, černé

Balení: 150, 300, 500 ks

Hmotnost (při délce l = 260 mm) 8,5 g

Délka paprsku 130 - 310 mm

norma ČsN EN isO 4210-7

mechanická pevnost 3900 N

použití: MtB, trekking, citY, dOwNHill, Elektrokola

materiál: sANdViK dUplEX – garantuje pevnost a stálost

Barevné provedení: stříbrné, černé

Balení: 150, 300, 500 ks

Hmotnost (při délce l = 260 mm) 6,5 g

Délka paprsku 130 - 310 mm

norma ČsN EN isO 4210-7

mechanická pevnost 3280 N

použití: MtB, trekking, race, triathlon

materiál: vysoce pevnostní nerezová ocel - sANdViK t 302

Barevné provedení: stříbrné, černé

Balení: 150, 300, 500 ks

Hmotnost (při délce l= 260 mm) 4,9 g

Délka paprsku 240 - 310 mm

norma ČsN EN isO 4210-7

mechanická pevnost 2950 N

paprsky jízdních kol
paprsky reMerX

paprSKy stANdArdNÍ 2 MM  
sE zAHNUtOU HlAVOU


