
201Shimano Bikegear 2013

koszyki na bidon

Zespół Argos-

Shimano 2012

Sior Evo
•	Konstrukcja z kompozytu węglowego gwarantująca  

małą wagę i większą trwałość
•	Bardzo lekki
•	Koszyk na bidon najczęściej używany przez profesjonalne 

zespoły na świecie
•	Pełne trzymanie bidonu przy zachowaniu możliwości 

wygodnego wkładania i wyjmowania przez bok
•	Wkładka tytanowa gwarantuje utrzymanie bidonu w 

najtrudniejszych warunkach
•	Czerwone logo: EL0091053
•	Srebrne logo: EL0091054

Pria Pavé
•	Nylon wzmacniany włóknem szklanym
•	Dzięki innowacyjnemu systemowi regulacji koszyk  

pasuje do różnych bidonów (od 70 do 76 mm)
•	Idealne rozwiązanie do jazdy zjazdowej lub po trudnym 

terenie za sprawą bezpiecznego mocowania
•	EL0101700

Sior Mio Race
•	Konstrukcja z włókna szklanego
•	Pełne trzymanie bidonu przy zachowaniu możliwości 

wygodnego wkładania i wyjmowania przez bok
•	Wkładka tytanowa gwarantuje utrzymanie bidonu  

w najtrudniejszych warunkach
•	Czarny matowy — białe logo: EL0101650 
•	Czarny błyszczący — białe logo: EL0101651 
•	Czarny błyszczący — żółte logo: EL0101656 
•	Czarny błyszczący — niebieski logo: EL0101655 
•	Biały błyszczący — czerwone logo: EL0101652 
•	Biały błyszczący — czarne logo: EL0101653 
•	Biały błyszczący — niebieskie logo: EL0101658 
•	Czerwony błyszczący — białe logo: EL0101654

Patao Alu
•	Smukły i aerodynamiczny, jednoczęściowy  

koszyk na bidon
•	Trwały i lekki
•	Czarny: EL0012120
•	Biały: EL0012121

Cannibal
•	Poręczny i łatwy w użyciu boczny koszyk na bidon 

umożliwiający wkładanie bidonu z boku oraz z przodu
•	Zaprojektowany do wkładania bidonu z boku
•	Zgodny z wszystkimi ramami, specjalnie profilowany w 

razie trudności przy wkładaniu i wyciąganiu bidonu
•	Czarny z połyskiem: EL0121702
•	Biały z połyskiem: EL0121701

Pase Custom Carbon
•	Karbonowy jednoczęściowy koszyk na bidon
•	Innowacyjny wzór
•	EL0102405

Moro Carbon
•	Elegancki dodatek do roweru
•	Materiał z kompozytu węglowego
•	Niewielka waga
•	Otwarty kształt umożliwia wygodne wyjmowanie i 

wkładanie bidonu
•	EL0042227

Custom Race
•	Korpus wzmocniony włóknem szklanym zapewnia mocne 

trzymanie bidonu
•	Opaska z elastomeru dopasowuje się do szerokości bidonu, 

co doskonałe się sprawdza podczas jazdy po trudnym terenie
•	Pochłania drgania
•	Idealnie nadaje się do małych i slopingowych ram
•	Czarny matowy — białe logo: EL0061676 
•	Czarny błyszczący — białe logo: EL0061677 
•	Czarny błyszczący — czerwone logo: EL0061685 
•	Biały błyszczący — czarne logo: EL0061681 
•	Biały błyszczący — niebieskie logo: EL0061680 
•	Biały błyszczący — czerwone logo: EL0061679 
•	 Biały błyszczący — różowe logo: EL0061682 
•	Biały błyszczący — zielone logo: EL0061683

Zestaw do triatlonu Aeton
•	Aerodynamiczny bidon i koszyk na bidon 

(testowane w tunelu aerodynamicznym)
•	Bidon wyprodukowany w całości z 

polietylenu bez BPA: objętość 0,75 l,  
waga 76 g, rozmiar 158 x 200 x 80 mm 
(szer. x wys. x głęb.)

•	Koszyk na bidon z materiału 
kompozytowego, waga 80 g, rozmiar  
145 x 130 x 34 mm (szer. x wys. x głęb.)

•	Uniwersalny koszyk do mocowania na 
kierownicy roweru do triatlonu i jazdy 
na czas

•	Rurka z silikonowym zaworem
•	Mocowanie na rzepy
•	Osłona przed rozpryskiwaniem
•	EL0101300 (0,75 l)
•	EL0101350 (1 l)
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koszyki na bidon — bidony

Thibaut Pinot, 

zespół FDJ-Big Mat 2012

Hygene Corsa/Super Corsa
•	Bakterioodporne tworzywa sztuczne zapobiegające 

nieprzyjemnym zapachom
•	Przezroczyste tworzywo pozwala szybko sprawdzić ilość 

napoju
•	Miękki, gumowy, wciskany i wyciągany ustnik bidonu 

umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie podczas wyścigu
•	Bez BPA

Corsa (550 ml)
•	Niebieski, przezroczysty:  

EL0091809
•	Przezroczysty: EL0091806
•	Czerwony, przezroczysty:  

EL0091808
•	Przyciemniany,  

przezroczysty: EL0091807

Super Corsa (750 ml)
•	Niebieski: EL0091915
•	Przezroczysty: 

EL0091912
•	Czerwony: EL0091914
•	Przyciemniany: 

EL0091913

Ciussi
•	Klasyczny, niezrównany się koszyk  

na bidon
•	Bardzo lekki i wytrzymały
•	Wykonany ze stopu aluminium
•	Wyposażony w boczne poduszki 

przeciwpoślizgowe
•	Czarny: EL09225D25 
•	Srebrny: EL09225D26

Ciussi Gel
•	Ewolucja najbardziej znanego na świecie 

koszyka na bidon
•	Specjalny kształt zapewnia lepsze 

mocowanie bidonu i ułatwia jego 
wkładanie

•	Antywstrząsowe boczne poduszki z 
wkładkami żelowymi mocno trzymają 
bidon

•	Czarny: EL0000333 
•	Srebrny: EL0000334

Ciussi Gel Side
•	Chwytanie bidonu łatwiejsze niż 

kiedykolwiek wcześniej
•	Symetryczny kształt pozwalający na 

wyjmowanie i wkładanie bidonu z boku
•	Idealny koszyk na bidon do ram MTB lub 

niestandardowych
•	EL0001111

Ciussi Inox
•	Jeśli potrzebujesz najlżejszego koszyka na 

bidon z najlepszym mocowaniem — Cuissi 
Inox to właściwe rozwiązanie

•	Koszyk na bidon z rurek ze stali 
nierdzewnej

•	Bardzo trwały
•	Wyposażony w boczne poduszki 

przeciwpoślizgowe w celu lepszego 
mocowania bidonu

•	EL0972505

Jossanova/Super Jossanova
•	Technologia membrany umożliwia 

picie w zupełnie nowy sposób
•	Innowacyjna metoda gaszenia 

pragnienia dzięki technologii 
membrany firmy Elite i nowemu 
zamknięciu

•	Szybkie i łatwe (47 ml/s) 
doprowadzanie płynów

•	Specjalny zawór zapobiega 
gromadzenia się kurzu i brudu

•	Możliwość pełnego demontażu w celu 
łatwego czyszczenia

•	Ergonomiczna konstrukcja
•	EL0090212 (Jossanova, czerwony, 

550 ml)
•	EL0090308 (Super Jossanova, 

przezroczysty czerwony, 750 ml)

Tito
•	Elegancki koszyk na bidon ze stopu aluminium
•	Biały: EL0112002
•	Czarny: EL0112003
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Dołączona nakrętka 

do zastosowań 

pozarowerowych 

bidony

Alessandro Ballan, 

zespół BMC Racing 2012

BIO Nature Corsa
•	Ulegający całkowitej 

biodegradacji
•	Miękka konstrukcja z 

możliwością ściskania
•	EL0091401 (500 ml)

Bajiji
•	Średnica 66 mm
•	Najmniejszy opór 

aerodynamiczny w swojej 
kategorii

•	EL0002234 (500 ml)

Nanogelite
•	Nieustanne badania nad innowacyjnymi 

materiałami doprowadziły do 
opracowania nanożelu

•	Nanożel składa się w 5% z części stałej 
i w 95% z powietrza, dzięki czemu 
jest najlżejszym na świecie i wydajnym 
materiałem izolacyjnym

•	Utrzymuje niską lub wysoką 
temperaturę napoju przez cztery 
godziny

•	Waga tylko 130 g
•	Niebieski: EL0091201 (500 ml)
•	Biały: EL0121801 (650 ml)

Iceberg 2H
•	Izolowany, ściskany termos z 

polietylenu
•	Utrzymuje niską lub wysoką 

temperaturę napoju przez dwie 
godziny

•	Konstrukcja izotermiczna 
o podwójnych ściankach z 
przestrzenią powietrzną, 
łączone arkusze z odblaskowego 
polietylenu

•	EL0080324 (500 ml)

Jasá
•	Ściskany termos: utrzymuje niską 

temperaturę napoju przez  
2,5 godziny

•	Poręczny bidon o 
ergonomicznym kształcie

•	Osłona z wyciąganą i wciskaną 
końcówką z miękkiej gumy i 
osłona ochronna

•	EL0101400 (500 ml)

Freska
•	Termos: utrzymuje niską 

temperaturę napoju przez  
cztery godziny

•	Pokrywa ochronna z systemem 
automatycznego otwierania i 
zamykania

•	EL0111901 (500 ml)

Deboyo
•	Utrzymuje niską lub wysoką temperaturę 

napoju do 12 godzin
•	Podwójna komora z mocną izolacją 

próżniową
•	Cało konstrukcja zbudowana ze stali 

nierdzewnej AISI 304
•	Profil ścianek wewnętrznych i zewnętrznych 

ułatwiający zachowanie higieny i 
umożliwiający umocowanie w koszyku na 
bidon na czas wyścigu lub jazdy w terenie

•	Dołączona nakrętka do zastosowań 
pozarowerowych

•	EL0101100 (500 ml)

Syssa
•	Nowy, aluminiowy bidon o 

eleganckim i prostym kształcie
•	Osłona ochronna
•	Ergonomiczny pierścień 

ułatwiający trzymanie bidonu
•	Czarny: EL0101202 (750 ml)
•	Inox: EL0122101(750 ml)

Byasi/Super Byasi
•	Pojemnik na narzędzia
•	Standardowa średnica  

(Ø 74 mm)
•	EL0111802
•	EL0122901 (Super Byasi)

Corsa Coca Cola
•	Dostępny z oficjalnym wzorem Coca Cola
•	Ulegający całkowitej biodegradacji
•	550 ml
•	Czarny: EL0101804
•	Czerwony: EL0101802
•	Biały: EL0101803

Scalatore Corsa (MTB)/Super Corsa (MTB)/ 
Maxi Corsa

•	Nowa, trójfunkcyjna osłona z wyciąganą i wciskaną końcówką  
z miękkiej gumy

•	Duży elastyczny bidon z tworzywa, który pomieści wystarczającą 
ilość napoju na najbardziej wymagające dni

•	Poręczny bidon o ergonomicznym kształcie
•	Szeroki otwór ułatwiający napełnianie i czyszczenie

Corsa (550 ml)
•	EL0091470
•	EL0101801 (MTB)

Super Corsa (750 ml)
•	EL0091720
•	EL0101901 (MTB)

Maxi Corsa (1000 ml)
•	EL0102001 — 1000 ml (MTB)




