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Dzisiaj przedstawiamy nowości na rok 2008 jednego z najbardziej znanych producentów rowerów składanych - firmy Dahon.

Jubileuszowy MU XXV
Na dwudziestopięciolecie powstania firmy producent skonstruował specjalny jubileuszowy model MU XXV. Składak, który będzie
oferowany tylko w kolorze białym jest wyposażony w kosmiczną ramę wykonaną ze stopu magnezowego Muro M7, o 30% lżejszego od
aluminium. Odporność Puro M7 na korozję jest podobna jak aluminium, a waga jest zbliżona do karbonu, przy braku wad tego materiału.
Rower został zaprojektowany z dbałością o szczegóły - oko przyciąga biała korba - FSA K-Force z ceramicznymi łożyskami - została ona
specjalnie skonstruowana na potrzeby tego modelu. Reszta napędu to Shimano Dura Ace. Rower waży zaledwie 7,55 kg, co
najprawdopodobniej daje mu pozycję najlżejszego roweru składanego na rynku. Po złożeniu wymiary MU XXV wynoszą 36 x 64 x 81
cm.Jednoślad będzie wyprodukowany jedynie w ilości 250 sztuk. W Polsce nabywcy będą musieli zapłacić aż 8900 zł.

Candeza 8 - składany rower a'la górski
Druga nowość na rok 2008 to wyglądem przypominający klasyczny rower górski Candeza 8. Jest to jednak rower typu Urban Bike przeznaczony do jazdy miejskiej po asfalcie oraz szutrze. Tak charakterystyczne dla Dahona zawiasy są zupełnie niewidoczne - to zasługa
nowego systemu LockJaw. Sam zawias jest ukryty całkowicie w ramie, a dzięki specjalnym rowkom powierzchnia styku jest duża i
zapewnia wystarczającą sztywność połączenia. Sercem napędu jest wewnętrzna piasta ośmiobiegowa Shimano Alfine. Opony - to słynne
Schwalbe Big Apple, w połączeniu z hamulcami tarczowymi Shimano zapewniają dobre hamowanie. Ważący 12,6 kg rower na aluminiowej
ramie będzie dostępny w Polsce w cenie 3200 zł. Wymiary po złożeniu to 39 x 81 x 94 cm

Cadenza Solo - składany singlespeed
Moda na singlespeedy dotarła i do składanych rowerów. Zamiast jednego dotychczasowego modelu Cadenza, Dahon wprowadził dwa:
opisany już Cadenza 8 oraz właśnie singlespeed Cadenza Solo. Zawias to również ukryty w ramie LockJaw. Po złożeniu rower ma
wymiary 39 x 81 x 94 cm. Będzie oferowany w kolorze białym.

Złącze LockJaw

Nowa rama w Matrixie
Matrix - czyli składany rower górski na kołach 26 calowych otrzymał całkowicie nową ramę ze złączem LockJaw

Dahon Tournado
Zarówno konstrukcją ramy, jak i osprzętem oraz kolorem nawiązuje do rowerów sprzed lat. Brązowy lakier, klasyczne siodełko Brooks B17
oraz korba Sugino - te wszystkie elementy są starannie dobrane. Cały rower jest ręcznie robiony, rama i widelec również ręcznie
malowane. Napęd tworzą przerzutki: tylna: Shimano Ultegra, przednia Shimano Tiagra oraz 9-cio biegowa kaseta SRAM. 27 przełożeń jest
obsługiwanych manetkami Shimano ST-R600. Ważący 10,3 kg rower składa się dzięki złączu Ritchey BAB do wymiarów 23 x 66 x 73,5
cm. Punkty łączenia sa umiejscowione w miejscu połączenia górnej rury ramy i rury podsiodłowej oraz nad suportem na dolnej rurze
głównego trójkąta ramy.

Smooth Hound 6.0
Składany rower w stylu retro do jazdy miejskiej to najkrótsza charakterystyka kolejnego nowego modelu: Smooth Hound 6.0. Rower
wyposażono w małe - 20 calowe koła, co w połączeniu z niewielkich rozmiarów ramą sprawia że jednoślad po złożeniu zabiera niewiele
miejsca - 19 x 97 x 141 cm. Rower składa się w kilka sekund bez demontażu kół. Charakterystyczny wygląd retro uzyskano dzięki
skórzanemu siodełku Brooks Champion oraz wygiętej kierownicy BioLogic w odcieniach brązu. Całość dopełnia nieagresywny ciemnoniebieski kolor ramy oraz logo firmy. Napęd to Shimano Ultegra a sterowanie nim odbywa się poprzez manetki Ultegra
umiejscowione na końcach kierownicy.

Amortyzowany JetStream XP
Znany z ubiegłych lat jeden z najwyższych modeli tego producenta - Jetstream XP otrzymał amortyzowany widelec. Oba dampery (tylny i
przedni) to German-A. Rowerzysta ma do dyspozycji 24 przełożenia poprzez tylną przerzutkę SRAM X9 oraz system DualDrive. Waga
roweru biorąc po uwagę pełna amortyzację oraz możliwość składania jest na prawde niewielka i wynosi 11,7 kg. Wymiary po złożeniu: 33 x
61 x 85 cm.

Briza D3
Briza D3 to składany rower miejski na kołach 24" będących kompromisem pomiędzy małymi 20" - stosowanymi w większości modeli
składanych, a pełnowymiarowymi 26 calówkami. Rower wyposażono w uchwyt KlickFix pozwalający na montowanie toreb okazkoszyków
zgodnych z tym standardem. Drugą ciekawostką jest pompka do roweru ukryta w sztycy - czyli Dahonowy patent BioLogic PostPump.
Ważąca 12,9 kg Briza D3 bedzie oferowana w 8 kolorach.

