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Magiclever to innowacyjne, inteligentne rozwiązanie do regulacji napięcia linki hamulcowej. Regulacja może być wykonana szybko i dokładnie, bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi, poprzez obrót regulatora szybkiego napięcia. Jest znacznie prostsza, szybsza i bezpieczniejsza niż regulacja w tradycyjnym systemie nakrętki mocującej, która może być uciążliwa. Z IXOW
Magiclever kabel wychodzi bezpośrednio przy kierownicy, co powoduje zwolnienie obszaru przed kierownicą. System Magiclever usprawnia użytkowanie
roweru i poprawia jego estetykę. ----------------------------------------------------

IXOW Synchrobox to rewolucjny mechanizm sterujący działaniem przedniej
i tylnej przerzutki, dzięki któremu zmiana biegów staje się Twoją drugą naturą.
Możesz łatwo i bez wysiłku ustawić pożądany bieg. Przejście jest progresywne
a łańcuch zawsze pozostaje prosty. Komfort jazdy jest znacznie zwiększony.
Z Synchrobox biegi można zmieniać bez przerywania rytmu pedałowania.
Przy użyciu tylko jednej ręki można uzyskać najlepszy rozstaw biegów bez
zbytniego naciągania łańcucha. Urządzenie składa się z manetki oraz montowanej na rurze podsiodłowej centralnej jednostki wyposażonej w zintegrowaną przednią przerzutkę. Dwa przewody wychodzą z manetki i biegną do urządzenia, trzecia linka idzie dalej do tylnej przerzutki. Przekręcenie manetki do
przodu zmienia przełożenie na wyższe, a przekręcenie manetki w odwrotnym
kierunku zmienia bieg na niższy. Przerzutka nie potrzebuje już sprężyny powrotnej, jak w przypadku konwencjonalnych przerzutek. -----------------------Synchrobox współpracuje z napędami na bazie Shimano w konfiguracji 3x7,
3x8, 3x9. --------------------------------------------------------------------------------

Lubisz jazdę na rowerze w mieście? Kochasz jazdę na rowerze dla rekreacji
i sportu ? My też! Rower to same korzyści. Jazda na rowerze jest przyjemna
i niedroga, promuje zdrowie i szacunek dla środowiska. Istnieje wiele możliwości, aby cieszyć się jazdą na rowerze: dla zdrowia, podczas codziennych
dojazdów z pracy lub jako przyjemny sposób, aby odkryć nowe krajobrazy
i wykraczać poza granice własnych możliwości. Wszędzie tam możesz zabrać
ze sobą IXOW. -------------------------------------------------------------------------IXOW to francuski projektant i producent komponentów rowerowych oferujący portfolio z rozwiązaniami w sześciu kategoriach produktów: przechowywanie i transport; zabezpieczenie przed kradzieżą; zmiana biegów; hamowanie; linki i pancerze; akcesoria. Zgodnie z dewizą „Drive me easy” zespół
IXOW nieustannie stara się poprawić funkcjonalność i wzornictwo akcesoriów rowerowych przenosząc korzystanie z nich na zupełnie nowy poziom
przyjemności. Produkty IXOW oparte są na unikalnych patentach. Starannie
zaprojektowane w trosce o ergonomię i łatwość użytkowania. Wykonane
z innowacyjnych produktów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, tak
by zapewnić tysiące bezproblemowych operacji bez konieczności dodatkowej
konserwacji. ----------------------------------------------------------------------------Firma GEOBIKE jest wyłącznym dystrybutorem produktów IXOW w Polsce.

Do każdego produktu IXOW
dołączona jest karta serwisowa.
Jej zarejestrowanie daje możliwość
przedłużenia gwarancji o 3 lata*.
Umożliwia również otrzymanie
zastępczego klucza kodowanego
w przypadku jego zagubienia**
oraz dostęp do dodatkowego wsparcia
technicznego.
*
Z wyjątkiem zestawów linek
i pancerzy Technik.

linki i pancerze
Technik to zestawy linek i pancerzy do przerzutek i hamulców. ---------------Dzięki 50-letniemu doświadczeniu IXOW może zaoferować najbardziej kompletną gamę zestawów kabli dla wszystkich rodzajów aktywności rowerowych.
IXOW Technik to najwyższej jakości zestawy zapewniające ultra precyzyjną
zmianę biegów i bezpieczne skuteczne hamowanie. -----------------------------Technik Precision to optymalny balans pomiędzy wysoką wydajnością
i maksimum bezpieczeństwa. Dla realizacji sportowych wyzwań, ale także dla
rekreacji i mobilności. ------------------------------------------------------------------Technik Ekstraslide stworzone zostało dla ekstremalnej wydajności i maksymalnego bezpieczeństwa. Dzięki pokryciu linek PTFE znacznie zwiększono
ich poślizg w obudowie (bardzo dobre hamowanie / większa wydajność /
większa gładkość). Do zawodów lub codziennej intensywnej mobilności.
Technik All Condition - dzięki zastosowaniu ekskluzywnego systemu uszczelniającego uzyskano znaczną poprawę w zakresie niezawodności transmisji
w najtrudniejszych warunkach eksploatacji (wilgoć, błoto, piasek, śnieg).
Dla zawodników lub osób codziennie i wyjątkowo intensywnie korzystających
z rowerów. -------------------------------------------------------------------------------

**
Dotyczy produktów:
Stemlock, Safering Keycode,
Wheelguard Keycode.

GEOBIKE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
tel. +48 91 4234222, fax +48 91 4234224
Dział marketingu i sprzedaży, tel. +48 501 154 538
e-mail: info@geobike.com.pl
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Łatwość użytkowania
Oszczędność miejsca
Ergonomia
Bezpieczeństwo
Bezobsługowość
Gwarancja 2 lata

Łatwość użytkowania
Oszczędność miejsca
Skuteczność
Bezpieczeństwo
Bezobsługowość
Kompatybilność
Gwarancja 2 lata

Łatwość użytkowania
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Lekkość
Gwarancja 2 lata
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IXOW Wheelguard Gravity i Wheelguard Keycode to niezwykle skuteczne
blokady zabezpieczające koła. Osie kół są zamocowane do ramy za pomocą
śruby zabezpieczającej przed kradzieżą. Rowerzyści nie będą już musieli
zapinać swoich kół dodatkowym łańcuchem, aby chronić je przed złodziejami.
W wersji Keycode nie jest możliwe odkręcenie śruby bez zakodowanego
klucza dopasowanego do danego konkretnego zamka. Koła są zabezpieczone
przed kradzieżą przez cały czas. W wersji Gravity, opatentowany mechanizm
grawitacyjny sprawia, że n
 iemożliwe jest odkręcenie śruby, jeśli rower jest
w pozycji pionowej kołami w dół. Koła są skutecznie chronione. -------------Wheelguard zmieni sposób zabezpieczania roweru przed kradzieżą. Zamień
ciężkie i uciążliwe łańcuchy lub U-locki w urządzenia zabezpieczające, które
zostały wbudowane bezpośrednio w osie kół. ------------------------------------

Długość: 80 / 100 mm
Kąt: 7° / 14°
Średnica widelca: 28,6 mm
Średnica kierownicy: 25,5 / 31,8 mm
IXOW Stempark to bezprecedensowe rozwiązanie, które powinni stosować
wszyscy rowerzyści borykający się z brakiem miejsca. W jednym prostym,
pojedynczym kroku stało się możliwe, by przechowywać swój rower nawet
w najmniejszym pomieszczeniu. Przechowywanie roweru nigdy nie było
łatwiejsze. Stempark pozwala na obrót kierownicy i ustawienie jej w pozycji
równoległej do ramy roweru i kół poprzez naciśnięcie dwoma palcami.
Ponieważ kierownica nie wystaje na boki, rower staje się o 50 cm węższy.
Ta innowacja znacznie ułatwi życie wielu rowerzystom, zarówno często jak
i rzadko korzystającym z roweru, we wszystkich możliwych sytuacjach.
W pociągu, w mieszkaniu, na balkonie lub w garażu, rowery są teraz dużo
łatwiejsze w obsłudze, transporcie i przechowywaniu. -------------------------

IXOW Stemlock to innowacja, która ułatwiając przechowywanie rowerów,
stanowi zarazem niezwykle skuteczne rozwiązanie zapobiegające kradzieży.
W jednym kroku rower można przygotować do przechowywania na nawet
najmniejszej przestrzeni. Natomiast po przekręceniu klucza, rower z obróconą kierownicą staje się bezużyteczny dla kogokolwiek innego niż jego
właściciel. ----------------------------------------------------------------------------Stemlock daje te same możliwości przechowywania i transportu co Stempark. W prosty sposób kierownica jest ustawiana równolegle do ramy
z kołami, a rower natychmiast staje się 50 cm węższy. Do tego dodano
również funkcję ochrony przed kradzieżą, aby odstraszyć potencjalnych
złodziei. Pojedynczym przekręceniem klucza kierownica zostaje odłączona
od widelca, dzięki czemu użycie czy odsprzedaż roweru jest niemożliwe.
Stemlock gwarantuje szybką, długotrwałą ochronę w każdych warunkach.
Stemlock uwalnia rowerzystów od ograniczeń związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem rowerów, oferując niezawodne rozwiązanie.

IXOW Safering Gravity i Safering Keycode to bardzo efektywne zamki zabezpieczające sztycę podsiodłową. Zacisk sztycy jest przymocowany do ramy
za pomocą śruby zabezpieczającej przed kradzieżą. Zarówno sztyca jak i siodełko są chronione przed złodziejami. W wersji Keycode nie jest możliwe
odkręcenie śruby antykradzieżowej bez odpowiedniego kodowanego klucza.
W wersji Gravity opatentowany mechanizm grawitacyjny sprawia, że n
 iemożliwe jest odkręcenie śruby antykradzieżowej, gdy rower ustawiony jest
w standardowej pozycji pionowej kołami do dołu. Rowerzyści nie będą już
musieli demontować i zabierać ze sobą siodełka i sztycy, by zabezpieczyć
swój rower przed kradzieżą. Safering zmieni życie każdego rowerzysty, który
musiał zmierzyć się z przykrym doświadczeniem, jakim jest kradzież roweru.
IXOW Safering to wbudowane w zacisk sztycy rozwiązanie zabezpieczające.

Lassolock - innowacyjne zapięcie zabezpieczające przed kradzieżą nie tylko
ramę i koła ale także siodełko. Zamocowane trwale pod siodełkiem nie zakłóca ruchów rowerzysty i nie przeszkadza w kierowaniu rowerem. Łatwe
do zainstalowania w ciągu kilku minut bez użycia specjalistycznych narzędzi.

