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SCOTT GENIUS
ˇ EDSTAVUJE
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TWINLOC SYSTEM
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OVLÁDACÍ SYSTÉM TWINLOC

Patentovaná technologie TwinLoc nyní nabízí možnost ovládání jak zadního tlumiče,
tak uzamčení přední vidlice přímo z řídítek! Pozice páčky „OTEVŘENO“ zajistí plný
zdvih vhodný do nejtěžšího terénu, downhill a skoky. Jednoduchým přepnutím páčky
do pozice „TRACTION“ omezíme zdvih zadního tlumiče na cca 60 % a získáme tak
režim pro single traily, lehčí terén a výjezdy s perfektní přilnavostí zadního kola
v záběru. Dalším přepnutím páčky uzamkneme současně zadní tlumič i přední vidlici.
Žádné jiné kolo na světě nenabízí toto unikátní a velmi pohodlné ovládání zadního
i předního tlumení přímo z řídítek!
Systém TwinLoc, dostupný u všech modelů řady Spark a Genius, je výsledkem
spolupráce firmy Scott s výrobci Fox, Rock Shox, DT Swiss a Magura.
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IMP4™ – INTEGRATED MOLDING PROCESS
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EQUALIZER 2 TC / OTS TECHNOLOGIE

Inženýři firmy Scott vyvíjejí novou technologii zpracování karbonu s označením IMP4.
Jedná se o přísně utajený proces, při kterém je v jednom kroku vyrobena hlavová,
sedlová, horní i dolní rámová trubka. Výsledkem je velmi kompaktní, lehký a odolný
rám, který výborně pohlcuje vibrace a podstatně zvyšuje jízdní komfort a přesnost jízdy.

•

OTS (Oil Transfer Systém)

•

Dvoukomorový stavitelný útlum

•

425 gramů

•

Plný zdvih 150 mm

•

Traction mode 95 mm

•

Zavřený tlumič

2 250 gramů
včetně tlumiče
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S C OT T S PA R K
ˇ EDSTAVUJE
PR
TWINLOC SYSTEM
1

RÁM | hmotnost pouhých
1 790 gramů
včetně tlumiče
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OVLÁDACÍ SYSTÉM TWINLOC

Patentovaná technologie TwinLoc nyní nabízí možnost ovládání jak zadního tlumiče,
tak uzamčení přední vidlice přímo z řídítek! Pozice páčky „OTEVŘENO“ zajistí plný zdvih
vhodný do nejtěžšího terénu, downhill a skoky. Jednoduchým přepnutím páčky do pozice
„TRACTION“ omezíme zdvih zadního tlumiče na cca 60 % a získáme tak režim pro single
traily, lehčí terén a výjezdy s perfektní přilnavostí zadního kola v záběru. Dalším přepnutím
páčky uzamkneme současně zadní tlumič i přední vidlici. Žádné jiné kolo na světě nenabízí
toto unikátní a velmi pohodlné ovládání zadního i předního tlumení přímo z řídítek!
Systém TwinLoc, dostupný u všech modelů řady Spark a Genius, je výsledkem spolupráce
firmy Scott s výrobci Fox, Rock Shox, DT Swiss a Magura.
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IMP™ – INTEGRATED MOLDING PROCESS
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TLUMIČ NUDE TC™

Jedná se o přísně utajený proces vnitřního tvarování karbonového materiálu, při kterém
je v jednom kroku vyrobena hlavová, sedlová, horní i dolní rámová trubka. Díky této
technologii vyrábíme ty nejlehčí rámy, které v žádném případě neztrácejí nic ze své
pevnosti a pružnosti. Novinkou je 11% úspora materiálu hlavové trubky a naopak
strategické navršení HMF i HMX karbonových vláken na exponovaná místa. Výsledkem
této exkluzivní kombinace je velmi kompaktní a odolný rám, který výborně pohlcuje
vibrace a podstatně zvyšuje jízdní komfort a přesnost jízdy.

•

Externí vzduchový rezervoár

•

Stavitelný útlum

•

240 gramů

•

Plný zdvih 110 mm

•

Traction mode 80 mm

•

Zavřený tlumič
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SCOTT CR1
TECHNICKÝ KOMFORT
1

RÁM | hmotnost pouhých
860 gramů

SDS (SHOCK DAMPING SYSTEM)

Jedinečná technologie tlumení nežádoucích vibrací rámu při jízdě.
Konstruktérům firmy Scott se podařilo dosáhnout optimální pružnosti
a zároveň vysoké boční tuhosti zadní stavby rámového trojúhelníku
a přední vidlice.
• Maximální vertikální průhyb zadní stavby dokonale pohlcuje terénní
nerovnosti, čímž zvyšuje stabilitu a komfort při jízdě.
• Vysokou boční tuhost a spolehlivost oceníte především při sprintu,
akceleraci a stoupáních.

2

S-BEND KONSTRUKCE

3

KARBONOVÁ VIDLICE S VYUŽITÍM SYSTÉMU SDS

5
4
6

Profil každé rámové trubky je precizně navržen tak, aby co nejspolehlivěji absorboval prudké
vertikální i boční nárazy. Scott vyvíjí u modelů CR1 originální, zploštělý tvar trubek zadní vidlice,
které jsou konstruovány s možností vertikálního průhybu.

Nový koncept vidlice modelu CR1 přichází na trh ve zcela přepracovaném
designu. Velmi lehká konstrukce (330 g) s karbonovými patkami je tvarována
s využitím patentovaného systému pružení SDS, který nabízí maximální
komfort při jízdě bez omezení ovládání řízení.

4

CR1|SL

DESIGN A TVAR
Celý rám i vidlice modelu CR1 jsou designovány v jedné fázi s ohledem
na maximální funkčnost, aerodynamiku, pružnost, ale také na estetické
provedení.
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IMP™ – INTEGRATED MOLDING PROCESS
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HMX-NET KARBONOVÁ VLÁKNA

Jedná se o přísně utajený proces vnitřního tvarování karbonového materiálu, při kterém je
v jednom kroku vyrobena hlavová, horní i dolní rámová trubka. Díky této technologii vyrábíme
ty nejlehčí rámy, které v žádném případě neztrácejí nic ze své pevnosti a pružnosti. Novinkou
je 11% úspora materiálu hlavové trubky a naopak strategické navrstvení karbonových vláken
na exponovaná místa. Výsledkem této exkluzivní kombinace je velmi kompaktní a odolný rám,
který výborně pohlcuje vibrace a podstatně zvyšuje jízdní vlastnosti a přesnost jízdy.

Tato vlákna, vyráběná exkluzivně pro firmu Scott, vykazují o 20 % vyšší pevnost a jsou nasazována
především tam, kde je pevnost prioritní. To umožňuje ušetřit váhu a zároveň docílit lepších jízdních
vlastností. Skutečné know how ovšem tkví ve skladbě a směrování jednotlivých vláken
– tzv. „LAY UP“ – kde je firma Scott už léta ve vedoucí pozici na světových trzích.

1

3
2

S C O T T V O LT A G E F R

V O LT A G E F R | 1 0

2
1

NASTAVITELNÁ GEOMETRIE A ZDVIH

Zbrusu nový model Scott Voltage FR se pyšní celou řadou možností nastavení vlastní
geometrie i zdvihu jak pro vyznavače Slopystylu, tak i pro příznivce “Parkového
dovádění”! Dvě pozice tlumiče a tři různé možnosti uchycení nabízejí rozpětí
zdvihu mezi 135 mm – 180 mm.

1
2

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ FULL NELSON™
Patentovaná technologie svařování duralových trubek,
díky které lze dosáhnout velmi decentního, rovného
a kompaktního sváru. Vynikající odolnost vykazuje
zejména spojení v oblasti hlavové trubky.

4
3
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IDS™ SYSTÉM VYMĚNITELNÝCH PATEK
Zadní patka a držák přehazovačky je k dispozici
ve třech různých délkách (-10 mm, standard a +10 mm).
Tento vyměnitelný systém umožňuje specifické nastavení
pro různé styly jízdy. Kompatibilní pro QR, Maxle i 12mm
pevnou osu.

4

UTĚSNĚNÉ NOSNÉ ČEPY
Voltage FR využívá utěsněné nosné čepy pro maximální
odolnost a vysokou boční tuhost rámu.

SCOTT SUB|URBAN-KIT
BAREVNÁ JÍZDA
1

SUB

2

SCOTT URBAN-KIT

Firma Scott přichází do nové sezóny s inovovanou kolekcí městských kol v moderním
barevném designu. Modely SUB jsou přímo určené pro pohyb ve městě, po obchodech,
dojíždění… K rámu i vidlici lze jednoduchým způsobem snadno připevnit sadu blatníků
a nosič pro přepravu osobních věcí či nákupů.

Nová městská sada obsahuje dva blatníky, zadní nosič
a stojánek v široké škále barev. Velkou výhodou všech
součástí setu je velmi snadná montáž, která nezabere
více než pár minut.

3

SUB |10

BAREVNÉ MĚSTSKÉ SADY LZE ZAKOUPIT JEDNOTLIVĚ.
MOŽNOST PŘIPEVNĚNÍ NA VŠECHNY MODELY SUB A SPORTSTER.

WHITE
BLACK

BLACK
WHITE

GOLD
BLACK

WHITE
WHITE
ANTHRACITE GREEN

SYSTÉM UPEVNĚNÍ

• Městský set se připevní během chvilky
• Žádné podložky, minimum šroubků
• Přednastaveno na modely kol Scott
• Rychlý fixační systém – hliníkový profil
1

2

3

»CLICK«

4

BAREVNÉ A PRAKTICKÉ DOPLŇKY

Městská sada včetně nosiče je stylovým, lehkým a praktickým doplňkem se snadným
upevněním nákladu. K tomuto účelu doporučujeme dokoupit důmyslný set Scott MTX,
navržený firmou TOPEAK – jedním z největších výrobců cyklistických doplňků.
Součástí setu je lehká nosná plošina, která umožňuje připojení koše či tašky.

1
3
2

ŠÁRKA ZÁHROBSKÁ
vybojovala medaili na třech po sobě jdoucích světových šampionátech a dnes má
již doma kompletní sbírku cenných kovů. Už osmkrát se na stupně vítězů postavila
i v prestižní sérii závodů Světového poháru. V Aspenu dokonce vystoupala až na
příčku nejvyšší a je v současnosti jednou z nejlepších slalomářek světa!
V rámci kompletní letní přípravy Šárka zařazuje nejen speciální tréninkové metody,
ale také využívá materiálové vybavení značky Scott, které jí napomáhá k dosažení
těch nejlepších výsledků.

WWW.SARKAZAHROBSKA.CZ

MOUNTAIN&ROAD

BIKES

_RACING

_TRAIL

_ALL MOUNTAIN

_FREERIDE

_TRIATHLON

_RACING

_PERFORMANCE

_CITY/URBAN

_SCALE
_SPARK

_MOUNTAIN

_GENIUS
_RANSOM
_GAMBLER
_VOLTAGE
_VOLTAGE FR
_ASPECT
_CONTESSA

BIKES
_ADDICT
_CR1
_ROAD

_SPEEDSTER
_PLASMA2
_SPORTSTER
_SUB
_CONTESSA

_DOWNHILL

_DIRT/STREET

_INOVACE - TECHNOLOGIE - DESIGN
Již řadu let se firma Scott drží tohoto výstižného hesla, které přesně
vyzdvihuje to, co od výrobků této značky můžete očekávat. Málokterý
z výrobců sportovních potřeb se může pochlubit natolik komplexní
a ucelenou nabídkou. Jsme rádi, že vám nyní můžeme představit
zbrusu novou kolekci, která je doslova nabitá horkými novinkami
a celou řadou patentovaných technologií z dílny mistrů ve svém
oboru.
Kola jsou bezesporu nejekologičtějším dopravním prostředkem,
se kterým si navíc můžete užít skvělou zábavu, ať už na silnici nebo
přímo ve volné přírodě, a není tedy divu, že řada z vás považuje jízdu
na kole za skutečný požitek.
Faktem zůstává, že cyklistika, a vše co k ní patří, se stala součástí
našeho života, volného času, nástrojem pro psychickou relaxaci,
fyzický trénink a společenskou záležitostí.
Dříve, než se vydáte na výlet, dopřejte si se Scottem malou
exkurzi do světa krásných kol, fantastických technologií
a zajímavých doplňků.
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_DOSTUPNÉ NA:

FULL TRAVEL
TRACTION CONTROL
LOCK OUT

_GEOMETRIE
Přepnutím příslušného režimu tlumiče
se zároveň mění i geometrie kola,
což pro samotného cyklistu znamená
tu nejlepší možnou pozici pro daný
typ terénu.

_VŠECH MODELECH GENIUS

_VŠECH MODELECH SPARK

Pánské: Genius LTD – Genius 60
Dámské: Contessa Genius 15

Pánské: Spark LTD – Spark 60
Dámské: Contessa Spark RC, 25, 35

_PROPOJENÍ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO TLUMENÍ
_Propojení s tlumičem

_Propojení s vidlicí

_PŘEDNÍ

_ZADNÍ

_STOUPÁNÍ

_ZAVŘENO

_ZAVŘENO

_JÍZDA

_SJEZD

_TRACTION

_PLNÝ ZDVIH

_SPARK 80 MM
_GENIUS 95 MM

_SPARK 110 MM
_GENIUS 150 MM

_PLNÝ ZDVIH

_PLNÝ ZDVIH

_11

Celoodpružený model Scott Genius si lehce poradí s terénními maratony, dlouhými závody
i s pohodovými vyjížďkami s přáteli. Díky IMP4 technologii zpracování karbonu získáváme
ultralehký a vysoce odolný rám, jehož váha včetně tlumiče je úžasných 2 250 gramů.
Equalizer2 TC je systém tlumení s možností nastavení plného zdvihu 150 mm, traction
modu 95 mm či úplného uzavření.

NOVÁ TECHNOLOGIE TWINLOC

RIDER: THOMAS FRISCHKNECHT

Všechny nové ovládací páčky TwinLoc jsou umístěny přímo na řídítkách a lze je snadno
přepínat palcem jedné ruky, podobně jako při ovládání přehazovačky. Během jízdy lze
zvolit dle potřeby jeden ze tří stupňů nastavení tlumiče Equalizer2 TC a zároveň ovládat
tlumení přední vidlice.

_GENIUS 10
11.55 KG

_GENIUS LTD
10.55 KG

_RÁM – Genius karbonový rám, HMX-Net vlákna, IMP4 Technologie / 150 mm zdvih
_TLUMENÍ – Fox Talas RL, 15 mm osa, vzduchová 110-130-150 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X0, 27 rychlostí, Truvativ Noir 3.3 karbonové kliky / Formula R1 diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss LTD karbonový set / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště

_GENIUS 20
11.90 KG

_RÁM – Genius karbonový rám, HMX-Net vlákna, IMP4 Technologie / 150 mm zdvih
_TLUMENÍ – Fox Talas RL, 15 mm osa, vzduchová 110-130-150 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X0, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir CR MAG diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR15 / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště

_RÁM – Genius karbonový rám, HMX-Net vlákna, IMP4 Technologie / 150 mm zdvih
_TLUMENÍ – Fox Talas RL, 15 mm osa, vzduchová 110-130-150 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT, 27 rychlostí / Avid Elixir R diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR25 / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště
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_GENIUS 30
12.20 KG

_GENIUS 40
12.40 KG

_RÁM – Genius karbonový rám, HMX-Net vlákna, IMP4 Technologie / 150 mm zdvih, zadní stavba hliník, vyměnitelné patky
_TLUMENÍ – Fox Talas RL, 15 mm osa, vzduchová 110-130-150 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT / SLX, 27 rychlostí / Avid Elixir R diskové brzdy
_KOLA – DT Swiss XR35 / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště

_RÁM – Genius hliníkový rám, ultra lehký monocoque / 150 mm zdvih, vyměnitelné patky
_TLUMENÍ – Fox Talas RL, 15 mm osa, vzduchová 110-130-150 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT/SLX, 27 rychlostí, Shimano XT kliky/ Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Pro přední náboj, DT Swiss 370 zadní náboj, DT 465d ráfky / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště

_GENIUS 50

_GENIUS 60

12.70 KG

_RÁM – Genius hliníkový rám, ultra lehký monocoque / 150 mm zdvih, vyměnitelné patky
_TLUMENÍ – Rock Shox Revelation, Air U-Turn 120-150 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X-9 Red, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky/ Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Pro přední náboj, Shimano 525SL zadní náboj, Alex XC55 ráfky / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště

12.90 KG

_RÁM – Genius hliníkový rám, ultra lehký monocoque / 150 mm zdvih, vyměnitelné patky
_TLUMENÍ – Rock Shox Recon 355 Air, 140 mm / tlumič DT Equalizer2, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano SLX/Deore, 27 rychlostí, Shimano Deore kliky/ Avid Juicy 3 hydraulické diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano 525 zadní náboj, Alex XC55 ráfky / Schwalbe Nobby Nic 2.25 kevlarové pláště
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RIDER: FLORIAN VOGEL

Scott Spark je velmi lehké, závodní, celoodpružené kolo, které ve
své kategorii určuje krok již několik let. Váha rámu včetně tlumiče
je úžasných 1 790 gramů a v kombinace se 110 mm zdvihem
zadního tlumiče získáme ideálního společníka na cross country,
maratony, vícedenní závody či pohodlné vyjížďky do přírody.
Tlumič Nude TC, vyvinutý speciálně pro firmu Scott, nabízí možnost
nastavení jednoho ze tří modů tlumení – 110 mm zdvih, 80 mm
zdvih, či tlumič plně uzamknout – jednoduše během jízdy pomocí
páčky TwinLoc.

NOVÁ TECHNOLOGIE TWINLOC
Patentovaný systém TwinLoc nyní nabízí možnost ovládání jak
zadního tlumiče, tak uzamčení přední vidlice přímo z řídítek!

_SPARK RC
9.50 KG

_SPARK LTD
9.00 KG

_RÁM – Spark karbonový rám, HMX-Net vlákna, IMP Technologie / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – DT Swiss XC100 Race, karbonový sloupek řízení / tlumič DT Nude TC, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X0, 27 rychlostí, Truvativ Noir 3.3 karbonové kliky / Formula R1 diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss LTD karbonový set / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SPARK 10
10.25 KG

_RÁM – Spark karbonový rám, HMX-Net vlákna, IMP Technologie / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – DT Swiss XC100, karbonová vidlice 100 mm / tlumič DT Nude TC, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM XX, 20 rychlostí, XX karbonové kliky / Avid XX diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss 240 / Ritchey karbonový set / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_RÁM – Spark karbonový rám, HMF-Net vlákna, IMP Technologie / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – FOX 32 F120 RL 120 mm zdvih / tlumič DT Nude TC, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X0, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir CR MAG diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR10 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště
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_SPARK 20

_SPARK 30

10.65 KG

11.00 KG

_RÁM – Spark karbonový rám, HMF-Net vlákna, IMP Technologie / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – FOX 32 F120 RL 120 mm zdvih / tlumič DT Nude TC, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT, 27 rychlostí/ Avid Elixir R diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR20 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_RÁM – Spark karbonový rám, HMF-Net vlákna, IMP Technologie / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – RockShox SL 120 mm zdvih / tlumič DT Nude TC, 3 stupně nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT / SLX, 27 rychlostí/ Avid Elixir R diskové brzdy
_KOLA – DT Swiss XR30 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SPARK 35

_SPARK 40

11.30 KG

_RÁM – Spark karbonový hlavní rám, HMF-Net vlákna, IMP Technologie, Scott Spark Alloy 6061 zadní stavba / 110 mm zdvih
_TLUMENÍ – RockShox SL 120 mm zdvih / tlumič DT M210, 2 polohy nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X-9, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – DT Swiss 370 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

12.00 KG

_RÁM – Scott Spark Alloy 6061 DB, ultra lehký monocoque, vyměnitelné patky / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – RockShox Recon SL vzduchová vidlice 120 mm zdvih / tlumič DT M210, 2 polohy nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – DT Swiss 445 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SPARK 50
12.25 KG

_RÁM – Scott Spark Alloy 6061 DB, ultra lehký monocoque, vyměnitelné patky / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – RockShox Recon SL vzduchová vidlice 120mm zdvih / tlumič DT M210, 2 polohy nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Alex XC44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SPARK 60

_RÁM – Scott Spark Alloy 6061 DB, ultra lehký monocoque, vyměnitelné patky / 110 mm zadní zdvih
_TLUMENÍ – RockShox Tora SL 120 mm zdvih / tlumič DT M210, 2 polohy nastavení, TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Alex XC44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

RIDER: PATRICK GALLATI

13.00 KG

_19

RIDER: NINO SCHURTER

Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru závodního kola s pevným rámem je
bezesporu jeho váha. Díky technologii CR1 a váhou rámu 980 gramů patří modelová
řada Scott Scale mezi nejlehčí hardtaily na trhu. Vylepšená závodní geometrie
zaručuje rychlost, maximální přesnost a ovladatelnost při jízdě, a právě na tyto
vlastnosti spoléhají nejlepší jezdci teamu Scott-Swisspower Nino Schurter a Florian
Vogel, jejichž závodní zbraní je model Scott Scale!

NOVINKA – INTEGROVANÉ STŘEDOVÉ SLOŽENÍ
Pro další úsporu váhy a posílení přenosu síly při jízdě nabízíme nyní možnost
objednání modelu Scale s integrovaným středovým složením a nejnovějšími
závodními komponenty. Tj. středové složení SRAM PF30, které je kompatibilní
s novou sadou SRAM XX.

MEDAILOVÁ LISTINA SCOTT-SWISSPOWER MTB-TEAM
_FLORIAN VOGEL

_NINO SCHURTER

_SCALE RC

_SCALE LTD

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMX-Net vlákna, CR1 Technologie, SDS systém tlumení vibrací
_TLUMENÍ – DT Swiss XC100 Race vidlice, karbonový sloupek řízení, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – SRAM X0, 27 rychlostí, Truvativ Noir 3.3 karbonové kliky / Formula R1 diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss LTD karbonový set / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SCALE 10

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMX-Net vlákna, CR1 Technologie, SDS systém tlumení vibrací
_TLUMENÍ – DT Swiss XC100 Race vidlice, karbonový sloupek řízení, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – SRAM XX, 20 rychlostí, XX karbonové kliky / Avid XX diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss 240 / Ritchey karbonový set / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMF-Net vlákna, CR1 Technologie, SDS systém tlumení vibrací
_TLUMENÍ – FOX 32 F100 RL, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – SRAM X0, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir CR MAG diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR10 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště
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_SCALE 20
9.85 KG

_SCALE 30
10.00 KG

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMF-Net vlákna, CR1 Technologie, SDS systém tlumení vibrací
_TLUMENÍ – FOX 32 F100 RL, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – SRAM XT, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir R diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR20 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMF-Net vlákna, CR1 Technologie, SDS systém tlumení vibrací
_TLUMENÍ – RockShox SID Team vzduchová vidlice, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – SRAM XT, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir R diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR20 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SCALE 35

_SCALE 40

10.25 KG

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMF-Net vlákna, CR1 Technologie, SDS systém tlumení vibrací
_TLUMENÍ – RockShox Reba SL vzduchová vidlice, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – SRAM X-9 RED, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky / Avid Elixir R diskové brzdy s karbonovými páčkami
_KOLA – DT Swiss XR20 / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

11.10 KG

_RÁM – Scott Scale Alloy 6061, ultra lehký monocoque
_TLUMENÍ – RockShox Reba SL vzduchová vidlice, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – Shimano XT / SLX, 27 rychlostí, Shimano XT kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Pro přední náboj, Shimano M525 SL zadní náboj, DT Swiss 445 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_SCALE 50
11.30 KG

_SCALE 60
11.95 KG

_RÁM – Scott Scale Alloy 6061, ultra lehký monocoque
_TLUMENÍ – RockShox Recon SL vzduchová vidlice, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Pro přední náboj, Shimano M525 SL zadní náboj, DT Swiss 445 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_RÁM – Scott Scale Alloy 6061, ultra lehký monocoque
_TLUMENÍ – RockShox Tora SL vzduchová vidlice, uzamykání z řídítek, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí, Shimano 521 Octalink kliky / Shimano 486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC-44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 pláště

_SCALE 70

_SCALE 80

12.40 KG

12.80 KG

_RÁM – Scott Scale Alloy 6061, ultra lehký monocoque
_TLUMENÍ – RockShox Dart 2, uzamykání na vidlici, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano 486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC-44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 pláště

_RÁM – Scott Scale Alloy 6061, ultra lehký monocoque
_TLUMENÍ – Suntour XCR, uzamykání na vidlici, 100 mm zdvih
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano 486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC-44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron 2.1 pláště
_23

Univerzální celoodpružené modely Scott Ransom z kategorie All-mountain se celosvětově těší stále větší
oblibě. Do nastávající sezóny míří tento „všeuměl“ opět o něco lehčí a zároveň vybavený většími zdvihy.
Zadní tlumící jednotka Scott Equalizer TC zajistí majiteli plný zdvih 165 mm, přepnutím páčky na řídítkách
do traction modu se dostanete na 90 mm a tlumič lze samozřejmě jednoduše uzavřít. Ransom 10 je navíc
vybaven teleskopickou sedlovkou, u níž můžete bez problémů za jízdy regulovat míru jejího vysunutí.

_RANSOM 10
15.00 KG

_RÁM – Ransom karbonový rám, HMX-Net vlákna, Alloy 6061 zadní stavba, CR1 Technologie
_TLUMENÍ – Fox 36 Talas vzduchová vidlice, 20 mm osa, zdvih 120-130-160 mm / zadní tlumič Scott Equalizer TC, 3 stupně nastavení, zdvih 165 mm
_KOMPONENTY – Truvativ Hammerschmidt, 18 rychlostí / Formula The One diskové brzdy / Crankbrothers Joplin 3.1 nastavitelná sedlovka
_KOLA – Sun / DT Swiss 475d / Schwalbe Fat Albert pláště

_RANSOM 20
15.10 KG

_RÁM – Ransom hydroformed monocoque Alloy 6061, vyměnitelné patky
_TLUMENÍ – RockShox Lyric DFR U-Turn, 20 mm Maxle osa, zdvih 115-160 mm / zadní tlumič Scott Equalizer TC, 3 stupně nastavení, zdvih 165 mm
_KOMPONENTY – SRAM X-9 RED / X-7, 18 rychlostí, Truvativ Firex 2.0 kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy / Crankbrothers Joplin 3.1
nastavitelná sedlovka
_KOLA – Alex SX44 sada / Schwalbe Fat Albert pláště
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RIDER: NICK BEER
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_GAMBLER 10
18.62 KG

_GAMBLER 20
18.89 KG

_RÁM – Gambler hydroformed monocoque Alloy 6061, 12mm pevná osa, 150 mm šíře
_TLUMENÍ – RockShox Boxxer Race, 20 mm pevná osa, zdvih 203 mm / zadní tlumič Fox Van R, ProPedal, 3 stupně nastavení, zdvih 190-210-230 mm
_KOMPONENTY – SRAM X9 / X7, 9 rychlostí / Truvativ Hussefeld kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott 20 mm přední náboj, Formula 12 mm zadní náboj / Alex FR 32 ráfky / Schwalbe DH pláště

_GAMBLER 30
18.90 KG

_RÁM – Gambler hydroformed monocoque Alloy 6061, karbonová část zadní stavby, 12 mm pevná osa, 150 mm šíře
_TLUMENÍ – Fox 40RC2, 20 mm pevná osa, zdvih 203 mm / zadní tlumič Fox RC4, 3 stupně nastavení, zdvih 190-210-230 mm
_KOMPONENTY – Shimano Saint plný set, 9 rychlostí / Shimano Saint BR-M810 brzdy
_KOLA – Scott 20 mm přední náboj, DT Swiss 340 12x150 zadní náboj / Schwalbe DH pláště

_RÁM – Gambler hydroformed monocoque Alloy 6061, 12 mm pevná osa, 150 mm šíře
_TLUMENÍ – RockShox Domain 302, 20 mm Maxle, zdvih 180 mm / zadní tlumič Fox Van R, ProPedal, 3 stupně nastavení, zdvih 190-210-230 mm
_KOMPONENTY – SRAM X7 / X5, 9 rychlostí / Truvativ Ruktion DH kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott 20 mm přední náboj, Formula 12 mm zadní náboj / Alex FR 32 ráfky / Schwalbe DH pláště
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RIDER: JAMES DOERFLING
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_VOLTAGE FR 10
16.76 KG

_VOLTAGE FR 20
17.32 KG

_RÁM – Nový Voltage FR hydroformed monocoque Alloy 6061 / zdvih 160-180 mm
_TLUMENÍ – Rock Shox Domain 302, zdvih 180 mm / zadní tlumič Fox Van R, zdvih 160-180 mm
_KOMPONENTY – SRAM X7 / X5, 9 rychlostí / Truvativ Holzfeller DH kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Alex FR 32 ráfky / Schwalbe Big Betty DH tires

_VOLTAGE FR 30
16.58 KG

_RÁM – Nový Voltage FR hydroformed monocoque Alloy 6061 / zdvih 165-180 mm
_TLUMENÍ – Fox 36 Van R, zdvih 160 mm / zadní tlumič Fox DHX RC4, zdvih 165-180 mm
_KOMPONENTY – SRAM X9, 9 rychlostí / Truvativ Holzfeller DH-1 kliky / Avid Elixir R diskové brzdy
_KOLA – DT Swiss FR600 ráfky / Schwalbe Big Betty DH tires

_RÁM – Nový Voltage FR hydroformed monocoque Alloy 6061 / zdvih 150-170 mm
_TLUMENÍ – Rock Shox Domain 302, zdvih 180 mm / zadní tlumič Marzocchi Coil R, zdvih 150-170 mm
_KOMPONENTY – SRAM X7 / X4, 8 rychlostí / Truvativ Ruktion DH kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Alex FR 32 ráfky / Schwalbe Big Betty DH tires
_29
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_VOLTAGE YZ LTD
12.80 KG

_RÁM – Scott Voltage A-frame, Hydroformed 6061 alloy, 12mm pevná osa
_TLUMENÍ – Rock Shox Argyle 302, 20 mm Maxle, stavitelný útlum, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – SRAM X9 / X7, 9 rychlostí, Truvativ Holzfeller DH1.1 kliky, E.thirteen LS1 chránič řetězu / Avid Juicy 3 hydraulické diskové brzdy
_KOLA – Sun Ringle Jumping Flea 12 x 135 mm / Schwalbe Table Top pláště

_VOLTAGE YZ 0.2
13.55 KG

_RÁM – Scott Voltage B-frame, Hydroformed 6061 alloy, nová geometrie
_TLUMENÍ – Marzocchi DJ3, hydraulické tlumení, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Single Speed, BMX Cr-Mo kliky / Tektro Auriga hydraulické diskové brzdy
_KOLA – Single Speed náboje, Alex FR 30 ráfky / Schwalbe Table Top pláště

_VOLTAGE YZ 0.1
12.80 KG

_RÁM – Scott Voltage A-frame, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – Marzocchi DJ2, 20 mm pevná osa, stavitelný útlum, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Single Speed, BMX Cr-Mo kliky / Avid Juicy 3 hydraulické diskové brzdy
_KOLA – Single Speed náboje, Alex FR 30 ráfky / Schwalbe Table Top pláště

_VOLTAGE YZ 0.3
12.20 KG

_RÁM – Scott Voltage D-frame, Hydroformed 6061 alloy, nová geometrie
_TLUMENÍ – Scott Rigid Cr-Mo vidlice
_KOMPONENTY – Single Speed, BMX Cr-Mo kliky / Tektro Aquila mechanické diskové brzdy
_KOLA – Single Speed náboje, Alex ráfky / Schwalbe Table Top pláště
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_VOLTAGE YZ 15
14.15 KG

RIDERS: SIMON KIRCHMANN
TIMO PRITZEL

RIDERS ON SCOTT`S BACKYARD

_RÁM – Scott Voltage C-frame, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Gila Pro T, stavitelné předpětí pružiny, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Alivio, 24 rychlostí / Tektro Auriga Comp hydraulické diskové brzdy
_KOLA – Alesa Rigida ZAC ráfky / Schwalbe Table Top DJ pláště

_VOLTAGE YZ 25
14.30 KG

_VOLTAGE YZ 35
14.50 KG

_RÁM – Scott Voltage C-frame, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – SR Suntour XCM, stavitelné předpětí pružiny, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Tektro Aquila mechanické diskové brzdy
_KOLA – Alesa Rigida ZAC ráfky / Schwalbe Table Top DJ pláště

_RÁM – Scott Voltage C-frame, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – SR Suntour XCT V2, stavitelné předpětí pružiny, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Acera / Altus, 21 rychlostí / Tektro Aquila mechanické diskové brzdy

_VOLTAGE YZ 1

_VOLTAGE YZ 2

13.48 KG

_RÁM – Scott Voltage C-frame, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Gila Pro T, stavitelné předpětí pružiny, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / V-brzdy
_KOLA – Alesa Rigida ZAC ráfky / Schwalbe Table Top pláště

13.93 KG

_RÁM – Scott Voltage C-frame, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – SR Suntour XCT V2, stavitelné předpětí pružiny, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Acera / Altus, 21 rychlostí / V-brzdy
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_ASPECT 10
11.90 KG

_RÁM – Scott Aspect, Double butted 6061 alloy
_TLUMENÍ – Rock Shox Recon SL uzamykatelná vidlice, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj / Shimano M525 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron pláště
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_ASPECT 20
12.60 KG

_RÁM – Scott Aspect, Double butted 6061 alloy
_TLUMENÍ – Rock Shox Dart 2 uzamykatelná vidlice, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj / Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron pláště

_ASPECT 45
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_ASPECT 35

13.90 KG

ČERVENÁ VERZE PRO ASPECT 40

_ASPECT 55

_ASPECT 60

ER

V

_RÁM – Scott Aspect, Double butted 6061 alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCR uzamykatelná vidlice, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Alivio, 24 rychlostí / Tektro Auriga Comp diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj / Shimano M475 zadní náboj, Rigida ZAC 19 ráfky / Schwalbe Black Jack pláště

50 AMI
D
CT RZ
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AS ZE S

_RÁM – Scott Aspect, Double butted 6061 alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCR uzamykatelná vidlice, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj / Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Black Jack pláště

14.45 KG

14.60 KG

ZELENÁ VERZE PRO ASPECT 50
_RÁM – Scott Aspect, Double butted 6061 alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCM uzamykatelná vidlice, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Shimano BR-M416 mechanické diskové brzdy
_KOLA – Formula přední náboj / Shimano RM65 zadní náboj, Araya GP-710 ráfky / Scott Ozon pláště

_RÁM – Scott Aspect hliníkový rám
_TLUMENÍ – Suntour XCT vidlice, zdvih 100 mm
_KOMPONENTY – Shimano Altus, 21 rychlostí / Scott V-brzdy
_KOLA – Formula náboje, Araya GP-710 ráfky / Scott Ozon pláště
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_SPARK RC JR

RIDER: ELIE TSCHANZ

11.56 KG

_RÁM – Scott Spark Junior, Double butted, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – Spinner Grind2 vidlice s měkkou pružinou, zdvih 65 mm
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí / Scott Pro V-brzdy
_KOLA – Alex odlehčený set / Schwalbe Black Jack pláště

Scott Junior je kompletní řada dětských modelů v rozsahu velikostí 12 – 24 palců, které vyvíjíme se stejným důrazem
na bezpečnost a spolehlivost, jako tomu je u závodních speciálů. Kvalitní komponenty a použité materiály zajistí kolům
dlouhou životnost, snadnou ovladatelnost a hlavně radost z jízdy na novém kole Scott Junior.

_SPARK JR 24

_SPARK JR 20

13.10 KG

12.90 KG

_RÁM – Scott Spark Junior, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T24 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 50 mm / zadní tlumič A-Pro Coil zdvih 75 mm
_KOMPONENTY – Shimano Alivio / Tourney 21 rychlostí

_SCALE RC JR
10.20 KG

_RÁM – Scott Scale Junior, Double butted 6061 alloy
_TLUMENÍ – Spinner Grind2 vidlice s měkkou pružinou, zdvih 65 mm
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí / Scott Pro V-brzdy
_KOLA – Alex odlehčený set / Schwalbe Black Jack pláště

_RÁM – Scott Spark Junior, Hydroformed 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T20 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 40 mm / zadní tlumič A-Pro Coil zdvih 65 mm
_KOMPONENTY – Shimano Tourney 12 rychlostí, extra krátké kliky

_SCALE JR 24
12.07 KG

_RÁM – Scott Scale Junior 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T24 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 50 mm
_KOMPONENTY – Shimano Alivio / Altus 21 rychlostí

_SCALE RC 20
11.00 KG

_RÁM – Scott Scale Junior 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T20 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 40 mm
_KOMPONENTY – Shimano Alivio / Tourney 12 rychlostí, extra krátké kliky
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_VOLTAGE JR 24 DISC

_VOLTAGE JR 24

13.09 KG

12.73 KG

_RÁM – Scott Voltage Junior, Hydroformed Octagon tubing, 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T24 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 50 mm
_KOMPONENTY – Shimano Turney 18 rychlostí

_RÁM – Scott Voltage Junior, Hydroformed Octagon tubing, 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T24 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 50 mm
_KOMPONENTY – Shimano Turney 18 rychlostí / Tektro Aquila mechnické diskové brzdy

_VOLTAGE JR 20
11.14 KG

_RÁM – Scott Voltage Junior, Hydroformed Octagon tubing, 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T20 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 40 mm
_KOMPONENTY – Shimano Turney 6 rychlostí

_VOLTAGE JR 16
10.60 KG

_RÁM – Scott Voltage Junior, Hydroformed Octagon tubing, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Single speed / Pomocná kolečka

_VOLTAGE JR 12
8.08 KG

_RÁM – Scott Voltage Junior, Hydroformed Octagon tubing, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Single speed / Pomocná kolečka

_CONTESSA JR 24

_CONTESSA JR 20

12.63 KG

11.22 KG

_RÁM – Scott Contessa Junior 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T20 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 40 mm
_KOMPONENTY – Shimano Turney 6 rychlostí / extra krátké kliky

_RÁM – Scott Contessa Junior 6061 alloy
_TLUMENÍ – RST Capa T24 vidlice s extra měkkou pružinou, zdvih 50 mm
_KOMPONENTY – Shimano Turney 18 rychlostí

_CONTESSA JR 16
10.30 KG

_RÁM – Scott Contessa Junior 6061 alloy
_TLUMENÍ – Single speed / Pomocná kolečka

_CONTESSA JR 12
8.24 KG

_RÁM – Scott Contessa Junior 6061 alloy
_TLUMENÍ – Single speed / Pomocná kolečka
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RIDERS: CONTESSA TEAM

Scott jako jeden z mála výrobců kol nabízí kompletní, ucelenou řadu dámských modelů,
které vynikají svým specifickým designem, geometrií rámu a prvotřídními komponenty.
NOVÁ TECHNOLOGIE TWINLOC
Na všech celoodpružených modelech Contessa nyní naleznete patentovaný systém TwinLoc,
který nabízí možnost ovládání jak zadního tlumiče, tak uzamčení přední vidlice přímo z řídítek!

_CONTESSA GENIUS 15
12.35 KG

_CONTESSA SPARK 25
11.55 KG

_RÁM – Spark karbonový rám, HMF-Net vlákna, DBT alloy hliníková zadní stavba
_TLUMENÍ – Rock Shox Reba SL, zdvih 120 mm / zadní tlumič DT Swiss 210 / TwinLoc
_KOMPONENTY – SRAM X9 / Shimano SLX, 27 rychlostí / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj, DT Swiss 370 zadní náboj / DT Swiss X445 ráfky / Schwalbe Rocket Ron pláště

_CONTESSA SPARK 35
12.90 KG

_RÁM – Scott Genius karbonový rám / HMF vlákna / DBT hliníková zadní stavba
_TLUMENÍ – Fox Talas RL vidlice, zdvih 150 mm / Equalizer2 TC zadní tlumič, 3 stupně nastavení, TwinLoc systém
_KOMPONENTY – Shimano XT / SLX, 27 rychlostí / Avid Elixir R diskové brzdy
_KOLA – DT Swiss XR-35 sada / Schwalbe Nobby Nic pláště

_RÁM – Scott Contessa Hydroformed, Double Butted 6061
_TLUMENÍ – Rock Shox Tora SL, zdvih 120 mm / zadní tlumič DT Swiss 210 / TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron pláště
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_CONTESSA 10
11.55 KG

_RÁM – Scott Contessa Double Butted 6061 Alloy
_TLUMENÍ – Rock Shox Recon SL, zdvih 100 mm, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano XT / Deore, 27 rychlostí, Shimano 542 kliky / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj, Shimano M525 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron pláště

_CONTESSA 20
12.50 KG

_RÁM – Scott Contessa Double Butted 7005 Alloy
_TLUMENÍ – Rock Shox Dart2, zdvih 100 mm, měkčí pružina, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano RM 65 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Rocket Ron pláště

_CONTESSA 30
13.25 KG

_RÁM – Scott Contessa 6061 Alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCR, zdvih 100 mm, měkčí pružina, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí, Shimano 442 Octalink kliky / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Shimano RM 65 zadní náboj, Alex XC 44 ráfky / Schwalbe Black Jack pláště

_CONTESSA 40
13.25 KG

_CONTESSA 55
14.40 KG

_RÁM – Scott Contessa 6061 Alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCR, zdvih 100 mm, měkčí pružina, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Alivio, 24 rychlostí / Scott V-brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Shimano RM 60 zadní náboj, Rigida ZAC 19 ráfky / Schwalbe Black Jack pláště

_RÁM – Scott Contessa 6061 Alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCM, zdvih 100 mm, měkčí pružina, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Tektro Novela mechanické diskové brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Formula zadní náboj, Araya GP-710 ráfky

_CONTESSA 50

_CONTESSA TIKI

13.85 KG

_RÁM – Scott Contessa 6061 Alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCM, zdvih 100 mm, měkčí pružina, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Scott Comp V-brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Shimano RM 30 zadní náboj, Araya GP-710 ráfky

13.30 KG

_RÁM – Scott Contessa Tiki, 6061 Alloy
_TLUMENÍ – Suntour XCT, zdvih 80 mm
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Scott V-brzdy
_KOLA – Formula náboje, Araya GP-710 ráfky
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_CONTESSA SPARK RC
10.90 KG

ˇ
DÁMSKÁ ZÁVODNÍ RADA
_CONTESSA CR1 PRO
7.50 KG

20 RYCHLOSTÍ

_RÁM – Scott Spark karbonový rám, HMF-Net vlákna, IMP technologie
_TLUMENÍ – Rock Shox Reba SL, zdvih 120 mm / zadní tlumič Nude TC / 3 stupně nastavení / TwinLoc
_KOMPONENTY – Shimano XT, 27 rychlostí / Avid Elixir R diskové brzdy, karbonové páčky
_KOLA – DT Swiss XR20 sada / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_CONTESSA SCALE RC
10.20 KG

_RÁM – Scott Scale karbonový rám, HMF-Net vlákna, SDS systém
_TLUMENÍ – Rock Shox Reba SL, zdvih 100 mm, Lockout
_KOMPONENTY – Shimano XT, 27 rychlostí / Avid Elixir R diskové brzdy, karbonové páčky
_KOLA – DT Swiss XR20 sada / Schwalbe Rocket Ron 2.1 kevlarové pláště

_RÁM – Scott CR1 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, SDS systém
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra 2010, 20 rychlostí, dámská řídítka, představec, sedlo
_KOLA – Shimano WH-6700 sada / Continental Ultra Race pláště

_CONTESSA SPEEDSTER 15
8.90 KG

30 RYCHLOSTÍ

_RÁM – Scott Speedster, DBT 6061 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra 105, 30 rychlostí, Truvativ Elita kliky, dámská řídítka, představec, sedlo
_KOLA – Formula náboje, Alex Race ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_CONTESSA PLASMA
8.75 KG

_RÁM – Scott Plasma2 IMP5 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra 2010, 20 rychlostí / Profile Ozero řídítka, T2 + Cobra nástavec, Profile QSC brzdové páčky
_KOLA – Shimano RS10 sada / Continental Triathlon pláště

_CONTESSA SPEEDSTER 25
9.40 KG

30 RYCHLOSTÍ

_RÁM – Scott Speedster, DBT 6061 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Tiagra, 27 rychlostí, Truvativ Isoflow kliky, dámská řídítka, představec, sedlo
_KOLA – Formula náboje, Alex Race ráfky / Continental Ultra Sport pláště
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SPECIFIKACE VLASTNOSTÍ

OPTIMALIZACE AERODYNAMIKY
SLA PROCES

ˇ
O CEM
JE BUDOUCNOST?
PLASMA TT – NOVÝ VÝROBNÍ PROCES

OFFICIAL BIKE SPONSOR

Když jsme se v roce 2008 pustili do nového projektu, snažili jsme se
především o zásadní navýšení výkonnosti při jízdě. Změnou geometrie,
struktury rámu a vlivem dalších praktických vylepšení získala Plasma2
některé opravdu unikátní vlastnosti, které se velmi pozitivně odrazily na
celkové aerodynamice modelu. To byl v podstatě výchozí bod pro vývoj série
Plasma TT, určené pro závodní Team Columbia HTC.
Nejprve jsme na základě získaných zkušeností přepracovali návrh celého
rámu. K tomu nám posloužil velmi propracovaný projekční systém CAD,
který umožňuje interaktivní zobrazení trojrozměrných modelů. Dalším krokem bylo přenesení získaných informací do systému CFD, který je schopen
provádět velmi náročné výpočty a simulace proudění vzduchu, jako jsou
například virtuální větrné tunely.

Program s využitím větrného tunelu byl rozdělen do dvou samostatných
testů. První z nich přinesl nová data, ta byla zadána zpět do systému a celý
proces se opakoval znovu. Podobné postupy se využívají při konstrukci
závodních automobilů. Abychom dosáhli dokonalé přesnosti, byly krok za
krokem vyrobeny všechny rámové díly přímo v průběhu virtuálních zkoušek
ve větrném tunelu – tzv. SLA proces. Celkem jsme provedli více než 300
testů, během kterých bylo vyrobeno zhruba stejné množství prototypů.
My ve Scottu jsme zahlédli budoucnost a vždy jde jen o jedno, být ještě
rychlejší!
Simon Smart, Aerodynamic konsultant

PLASMA
KONEČNÝ DESIGN, LISOVÁNÍ,
ROZVRŽENÍ KOMPOZITU
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VÝROBA, KONTROLA, JÍZDA
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_ADDICT RC

20 RYCHLOSTÍ

6.60 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict karbonový rám a vidlice, HMX-Net vlákna, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – Shimano Dura Ace Electronic, 20 rychlostí / Ritchey WCS karbonová řídítka a představec
_KOLA – Shimano Dura Ace Aero WH7850-C50 karbonová sada / Continental Grand Prix pláště

Nejvyšší řada silničních kol od Scotta je mezi cyklisty opravdovým pojmem. S využitím technologie IMP vyrábíme ty nejlehčí rámy,
kterým model Scott Addict bezesporu je. Vždyť váha samotného rámu je pouhých 790 gramů, a přesto neztrácí nic ze své pevnosti
a pružnosti. Díky kombinaci prvotřídních komponentů poskytuje Addict dokonalou symbiózu lehkosti, vynikajících jízdních vlastností
a především výkonnosti, díky níž Team Columbia-HTC sbírá cenné vavříny.

RIDER: MARC CAVENDISH

_ADDICT R1

20 RYCHLOSTÍ

6.44 KG

_ADDICT R15

20 RYCHLOSTÍ

6.54 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict karbonový rám a vidlice, HMX-Net vlákna, IMP technologie integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – Shimano Dura Ace Electronic, 20 rychlostí / Ritchey WCS karbonová řídítka a představec
_KOLA – Mavic Ksyrium SL sada / Continental Grand Prix pláště

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict karbonový rám a vidlice, HMX-Net vlákna, IMP technologie, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – SRAM Force, 20 rychlostí / Ritchey WCS karbonová řídítka, představec a sedlovka
_KOLA – Mavic Ksyrium SL sada / Continental Grand Prix pláště

_ADDICT R2

_ADDICT R3

20 RYCHLOSTÍ
20 RYCHLOSTÍ CD

7.10 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra 2010, 20 rychlostí / Ritchey WCS karbonová řídítka, představec / Ritchey Pro karbonová sedlovka
_KOLA – Mavic Ksyrium Elite sada / Continental Ultra Race pláště

20 RYCHLOSTÍ
20 RYCHLOSTÍ CD
30 RYCHLOSTÍ

7.88 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie
_KOMPONENTY – Shimano 105 / Ritchey Pro karbonová sedlovka
_KOLA – Mavic Aksium sada / Continental Ultra Race pláště
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SCOTT SDS – SHOCK DAMPING SYSTEM
Nový koncept modelu CR1 je vybaven unikátní technologií SDS, která je zárukou vyváženého
poměru mezi komfortem a výkonem při jízdě.
Jak tento systém funguje?
SDS tlumí nežádoucí vibrace rámu, které jsou důsledkem nerovností povrchu vozovky.
Konstruktérům firmy Scott se podařilo dosáhnout optimální pružnosti a zároveň vysoké boční
tuhosti zadní stavby rámového trojúhelníku a přední vidlice.
• Vertikální průhyb zadní stavby dokonale pohlcuje terénní nerovnosti, čímž zvyšuje stabilitu
a komfort při jízdě.
• Vysokou boční tuhost a spolehlivost oceníte především při sprintu, akceleraci a stoupáních.

S-BEND TVAROVÁNÍ TRUBEK

VERTIKÁLNÍ PRŮHYB

BOČNÍ PRŮHYB

DESIGN TRUBEK
PRO VÁŠ KOMFORT
Tvar všech rámových trubek je koncipován
s ohledem na absorpci vertikálních vibrací
při zachování nejvyšší možné boční tuhosti.

S-bend:
Scott vyvíjí u modelů CR1 originální,
zploštělý tvar trubek zadní stavby a přední
vidlice, u které během jízdy dochází k tzv.
kontrolované deformaci – pružení.

POSUN STRUKTURY PŘI TLUMENÍ NÁRAZU
Výsledkem je 2,5 x větší průhyb na rozdíl od původního modelu CR1

VRSTVENÍ KARBONOVÝCH VLÁKEN
Rámová trubka vyrobená z karbonového materiálu musí pracovat jak v rovině
horizontální (přenos síly při záběru), tak vertikální (komfort, pružení). Hlavním cílem
karbonových expertů firmy Scott je tedy nalézt optimální způsob a směr vrstvení
vybraných karbonových vláken.

JAKÉ JSOU VÝSLEDNÉ PARAMETRY NOVÉ CR1?
Technologie SDS nabízí maximální komfort při jízdě bez omezení sportovního výkonu.
V následující tabulce uvádíme srovnání s vyšším závodním modelem Scott Addict.
addict

Výkon
cr1

_BENDING

addict

Nízká hmotnost
cr1
addict

Komfort
_TORSION

cr1

Odborníci ve vývojovém centru jsou nyní schopni velmi důmyslně uspořádat vrstvy
karbonových vláken tak, aby byly zachovány flexní i torzní vlastnosti rámových
trubek.

Při jízdě:
Kombinací unikátního tvarování trubek a specifického vrstvení uhlíkových vláken
vznikl systém SDS (Shock damping system), jehož funkcí je eliminovat terénní
vibrace při jízdě.

T

BĚŽNÝ KARBONOVÝ RÁM

T

RÁM CR1 – SYSTÉM SD

Vyrobit odolný rám není v současné době nic složitého, ovšem vyrobit pevný,
lehký a pohodlný rám je vskutku mistrovské dílo. Takové jakým se díky technologii
SDS mohou pochlubit konstruktéři z vývojového centra firmy Scott!
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_CR1 SL
20 RYCHLOSTÍ
20 RYCHLOSTÍ CD

6.70 KG

Bezkonkurenční jízdní vlastnosti, dech beroucí design,
kvalita a komfort…
To vše se skrývá pod modelovým označením CR1. Novinkou
je pro letošní sezónu nápaditá koncepce v podobě výtečně
navrženého rámu, který je schopen díky patentovanému
systému SDS bez problémů pohlcovat vibrace vznikající v důsledku
nerovností povrchu vozovky. Použitím HMX karbonových vláken
a jejich dokonalým vrstvením je na světě 860 gramů vážící odolný
rám, který je díky své struktuře schopen účinně přenášet síly při
vlastním záběru. Geometrie rámu je koncipována především se
zaměřením na výkon, ovšem délka rámové a hlavové trubky nabízí
na rozdíl od čistě závodních kol velice pohodlný posez.
Zadní stavba a přední vidlice jsou designovány s využitím
systému SDS. Tyto části rámu jsou speciálně tvarovány tak,
aby svou pružností pohlcovaly nežádoucí terénní vibrace.

_RÁM – Nový Scott CR1 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie, SDS
_KOMPONENTY – Shimano Dura Ace, 20 rychlostí / Ritchey WCS karbonová řídítka a představec
_KOLA – Mavic Ksyrium SL sada / Continental Grand Prix pláště

_CR1 PRO

20 RYCHLOSTÍ
20 RYCHLOSTÍ CD
30 RYCHLOSTÍ

_CR1 ELITE

20 RYCHLOSTÍ

7.20 KG

7.30 KG

_RÁM – Nový Scott CR1 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie, SDS
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra 2010 group set
_KOLA – Mavic Ksyrium Elite sada / Continental pláště

_CR1 TEAM

20 RYCHLOSTÍ
20 RYCHLOSTÍ CD
30 RYCHLOSTÍ

7.94 KG

_RÁM – Nový Scott CR1 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie, SDS
_KOMPONENTY – Shimano 105 group set
_KOLA – Mavic Ksyrium Aksium sada / Continental pláště

_RÁM – Nový Scott CR1 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie, SDS
_KOMPONENTY – SRAM Rival group set, karbonové páčky
_KOLA – Mavic Ksyrium Elite sada / Continental pláště

_CR1 COMP

18 RYCHLOSTÍ
18 RYCHLOSTÍ CD
27 RYCHLOSTÍ

8.10 KG

_RÁM – Nový Scott CR1 karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna, IMP technologie, SDS
_KOMPONENTY – Shimano 105 / Tiagra group set
_KOLA – Shimano WH R500 sada / Continental pláště
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_SPEEDSTER S10

20 RYCHLOSTÍ
20 RYCHLOSTÍ CD

8.64 KG

Scott neustále inovuje a posouvá výrobu rámů
z klasických hliníkových slitin vždy směrem
kupředu. Rychlý, pohodlný, snadno ovladatelný
a cenově více než zajímavý model Scott Speedster
je ideálním řešením pro krátké i dlouhé vyjížďky
a směle uspokojí potřeby všech silničních
nadšenců.

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra kompletní sada / Shimano BR-R560 Dual Pivot brzdy
_KOLA – Scott Pro náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_SPEEDSTER S20

20 RYCHLOSTÍ CD
30 RYCHLOSTÍ

8.88 KG

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra / 105, Shimano 4550 kliky / Shimano BR-R560 Dual Pivot brzdy
_KOLA – Scott Team náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_SPEEDSTER S20 FB

_SPEEDSTER S30

30 RYCHLOSTÍ

18 RYCHLOSTÍ CD
27 RYCHLOSTÍ

9.00 KG

9.12 KG

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra / 105, Shimano 4550 kliky / Shimano BR-R560 Dual Pivot brzdy, Scott X rovná řídítka
_KOLA – Scott Team náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_SPEEDSTER S40

18 RYCHLOSTÍ
27 RYCHLOSTÍ

9.30 KG

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed zadní část, DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Tiagra / Sora, Truvative Isoflow kliky / Scott Pro Dual Pivot brzdy
_KOLA – Scott Team náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed zadní část, DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano 105 / Tiagra, Truvative Touro kliky / Scott Pro Dual Pivot brzdy
_KOLA – Scott Team náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_SPEEDSTER S50

24 RYCHLOSTÍ

9.48 KG

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed zadní část, DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Sora / Shimano 2300, Truvative Isoflow kliky /
Scott Pro Dual Pivot brzdy
_KOLA – Scott Team náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště

_SPEEDSTER S50 FB

24 RYCHLOSTÍ

9.40 KG

_RÁM – Scott Speedster, Hydroformed zadní část, DBT 7005 alloy, karbonová vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Sora / Shimano 2300, Truvative Isoflow kliky /
Scott Pro Dual Pivot brzdy / Scott X Rod rovná řídítka
_KOLA – Scott Comp náboje, Alex Race Aero Profile ráfky / Continental Ultra Sport pláště
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Kolekce modelů Scott SUB představuje kola přímo určená pro pohyb ve městě,
ideální na nákupy, dojíždění do zaměstnání, přesun na koupaliště či jiná
sportoviště, a to vše ve stylových barvách, které vaše město doslova prozáří!
K rámu i vidlici lze jednoduchým způsobem připevnit tzv. městskou sadu – blatníky
a nosný systém – pro přepravu osobních věcí či nákupů.

Scott Sportster je velmi oblíbené univerzální kolo, které díky kvalitním komponentům,
uzamykatelné vidlici a pohodlné sportovní geometrii vyniká při jízdě na asfaltových,
lesních i šotolinových cestách. K rámu i vidlici lze rovněž jednoduchým způsobem
připevnit tzv. městskou sadu – blatníky a nosný systém.

SCOTTURBAN-KIT

Nová městská sada obsahuje dva blatníky, zadní nosič
a stojánek v široké škále barev. Velkou výhodou všech
součástí setu je velmi snadná montáž, která nezabere více
než pár minut. Barevné městské sady lze zakoupit jednotlivě.
Možnost připevnění na všechny modely Sub a Sportster.
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_SUB 10

_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano zadní náboj, SUB Aero ráfky

_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Alfine, 8 rychlostí / Shimano BR-M575 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Alfine zadní náboj, SUB Aero ráfky
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_SUB 10 SOLUTION

_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Alfine, 8 rychlostí / Shimano BR-M575 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Alfine zadní náboj, SUB Aero ráfky
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_SUB 30

_SUB 30 SOLUTION

_SUB 40
11.90 KG

_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Scott Comp V-brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano zadní náboj, SUB Aero ráfky
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_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí / Scott Comp V-brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano zadní náboj, SUB Aero ráfky
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_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí / Scott Comp V-brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano zadní náboj, SUB Aero ráfky
N
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O

_RÁM – Scott SUB 700 C, 6061 alloy
_KOMPONENTY – Shimano Nexus, 8 rychlostí / Scott Comp V-brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano Nexus zadní náboj, SUB Aero ráfky
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_SUB 35

_SPORTSTER P1 SOLUTION
12.10 KG
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_SPORTSTER P1

_SPORTSTER P2

_SPORTSTER P3

_SPORTSTER P2 SOLUTION
_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NCX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano SLX / Deore, 27 rychlostí / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC44 ráfky
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_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NCX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano XT / SLX, 27 rychlostí / Avid Elixir 5 diskové brzdy / FH-M525
_KOLA – Scott Team přední náboj, Shimano zadní náboj, Alex XC44 ráfky
N
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_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NCX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano XT / SLX, 27 rychlostí / Avid Elixir 5 diskové brzdy
_KOLA – Scott Team přední náboj, Shimano zadní náboj, Alex XC44 ráfky

_SPORTSTER P3 SOLUTION
_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NCX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí / Shimano BR-M486 diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Alex XC44 ráfky
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_SPORTSTER P5
13.30 KG

_SPORTSTER P4 LADY
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_SPORTSTER P4

_SPORTSTER P4 LADY

_SPORTSTER P55

_SPORTSTER P6

_SPORTSTER P55 LADY
_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NEX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Shimano BR-M416 mechanické diskové brzdy
_KOLA – Scott Comp přední náboj, Shimano RM65 zadní náboj, Rigida Cyber 10 ráfky
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_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NEX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Scott V-brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Shimano RM30 zadní náboj, Rigida Cyber 10 ráfky
N
IO
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_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Suntour NEX, zdvih 63 mm / Lockout
_KOMPONENTY – Shimano Deore, 27 rychlostí / Scott Comp V-brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Shimano RM60 zadní náboj, Rigida ZAC 19 ráfky

_SPORTSTER P6 LADY
_RÁM / VIDLICE – Scott Sportster 700 C, 6061 alloy, Scott Straight pevná vidlice
_KOMPONENTY – Shimano Acera, 24 rychlostí / Scott V-brzdy
_KOLA – Formula přední náboj, Shimano RM30 zadní náboj, Rigida Cyber 10 ráfky

_ADDICT CX RC
6.90 KG

Scott Addict CX je v současnosti nejvyhledávanějším a zároveň nejlehčím cyklokrosovým kolem
na světovém trhu. Skvěle propracovaný karbonový rám, vyrobený patentovanou technologií
IMP, váží pouhých 980 gramů! Závodní geometrie modelů CX nabízí komplexní vyváženost
mezi rychlostí a stabilitou, přičemž rozměrově stále ponechává adekvátní prostor pro pohodlné
přehození kola přes rameno.
U modelů CX Team a CX Comp pro sezónu 2010 konstruktéři optimalizovali tvar horní rámové
trubky pro pohodlnější přenos kola na rameni při běhu.

_ADDICT CX
7.70 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict CX karbonový rám a vidlice, HMF-Net vlákna /
Ritchey Pro pevná vidlice CX
_KOMPONENTY – TRP EuroX Carbon / Shimano Ultegra SL 09, 20 rychlostí,
FSA Energy CX kliky / TRP EuroX Carbon brzdy
_KOLA – Mavic Ksyrium Elite

_RÁM / VIDLICE – Scott
Addict CX karbonový rám
a vidlice, HMX-Net vlákna,
integrovaná sedlovka
/ Ritchey WCS pevná
vidlice CX
_KOMPONENTY – SRAM
RED, 20 rychlostí, FSA SL-K
lehké CX kliky / TRP EuroX
Carbon brzdy
_KOLA – DT Swiss
240 náboje, Ritchey 38
karbonové ráfky / Tufo
Flexus Primus pláště

_CX TEAM
9.35 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict CX, 7005 Alloy / Scott pevná vidlice CX
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra SL 09, 20 rychlostí, FSA Gossamer CX kliky /
TRP EuroX brzdy
_KOLA – Shimano Ultegra náboje, Alex Race 28 ráfky

_CX COMP
9.65 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Addict CX, 7005 Alloy / Scott pevná vidlice CX
_KOMPONENTY – Shimano 105 / Tiagra, 18 rychlostí, FSA Gossamer CX kliky /
Tektro CX 720 brzdy
_KOLA – Shimano Tiagra a Scott Comp náboje, Alex Race 28 ráfky
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TEAM COMMERZBANK

Plasma2 je čistokrevný triatlonový speciál, který svou rychlost potvrzuje
na největších světových soutěžích včetně proslulého šampionátu Ironman
World Championship na Havaji.
Díky patentované technologii IMP5 vyrobila firma Scott precizně tvarovaný
aerodynamický stroj. Celý tým konstruktérů úzce spolupracoval s jezdci světové
třídy, jakým je například vítěz několika prestižních šampionátů Normann
Stadler. S neobyčejnou pečlivostí přistupovali zkušení designéři ke každému
detailu tohoto kola. Výsledkem je jedno z nejaerodynamičtějších a nejrychlejších
kol v sérii závodů Ironman a Pro Tour.

_PLASMA LTD
7.50 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Plasma2 karbonový rám a vidlice, IMP5 technologie, HMX-Net vlákna, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – SRAM RED, 20 rychlostí / Profile CX3+S-Bend řídítka, Profile Cobra představec, Profile QSC brzdové páčky,
Fizik Arione Tri2 karbonové sedlo
_KOLA – ZIPP / DT Swiss sada / Continental Tubular pláště

_PLASMA 10
8.60 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Plasma2 karbonový rám a vidlice, IMP5 technologie, HMF-Net vlákna, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – Shimano Dura Ace, 20 rychlostí / Profile Ozero + T2 + Cobra řídítka, Profile Hammer představec,
Profile QSC brzdové páčky, Fizik Arione Tri2 sedlo
_KOLA – Shimano RS10 sada / Continental Triathlon pláště

_PLASMA 20
8.70 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Plasma2 karbonový rám a vidlice, IMP5 technologie, HMF-Net vlákna, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra, 20 rychlostí / Profile Ozero + T2 + Cobra řídítka, Profile Hammer představec, Profile QSC brzdové páčky,
Fizik Arione Tri2 sedlo
_KOLA – Shimano RS10 sada / Continental Triathlon pláště

_PLASMA 30
8.70 KG

_RÁM / VIDLICE – Scott Plasma1 karbonový rám a vidlice, CR1 technologie, HMF-Net vlákna, integrovaná sedlovka
_KOMPONENTY – Shimano Ultegra / 105, 20 rychlostí, SRAM Elita kliky / Profile T2 + T2 aero řídítka, Profile Aris představec, Profile QS2
brzdové páčky
_KOLA – Shimano R500 sada / Continental pláště

RIDER: NORMANN STADLER
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