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ESTABLISHED
IN 1972.
تاسیس شده در سال .1972
ما این راه را تنها با یک هدف آغاز کردیم :ایجاد تجربه ی بهتر دوچرخه
سواریدرسراسرجهان.

CRAFTSMANSHIP.
هنرساخت.
دست ماهر صنعتگران متعددی در ساخت و تولید هر یک از دوچرخه های
جاینت دخیل است .فرهنگ ساخت و صنعتگری ما ،بسیار قوی و پایدار
می باشد.

INNOVATION.
نوآوری.
به عنوان پیشرو جهانی در تکنولوژی دوچرخه سواری ،ما
ایده هایی موثر در پیشرفت این ورزش به جهان معرفی کرده ایم و
فرصت های جدید امکان پذیر ساخته ایم.

ONE WORLD.
ONE GIANT.
یک جاینت ،یک جهان.
با شبکه ی فروشگاهی گسترده ،دوچرخه ســواران و رویداد های جهانی،
جاینت همیشه و همه جا در دسترس می باشد.

CHAMPIONS
RIDE GIANT.
INSPIRATION.
الهام بخشی .از موسس ما  King lioتا تیم های حرفه ای و دوچرخه سواران
جاینت در سطح جهان ،همه سعی در ترویج فرهنگ دوچرخه سواری داریم.

قهرمانانسواربرجاینت.
ما از نزدیک با ورزشکاران حرفه ای همکاری می کنیم تا فراتر از
مرزها رفته و به موفقیت ورزشکاران کمک کرده باشیم.

مــا بــا بیــش از  25ســال تجربــه در مهندســی الیــاف کربــن و تاریخچــه ای طوالنــی بــرای آزمایــش دوچرخــه توســط
ورزشــکاران حرفــه ای ،پیشــرو در ســاخت تنــه هــای کامپوزیــت کربــن هســتیم .بــر همیــن اســاس و بــه منظــور
پاسخگـــویی بــه نیازهــای دوچرخــه ســواران حرفــه ای ،جاینــت دو رده ی  ADVANCEDو  ADVANCED SLکــه
شــامل روش هــای ســاخت و ترکیــب شــیمیایی رزیــن مــی باشــد را ،معرفــی مــی نمایــد.

تکنولوژی کامپوزیت کربن ADVANCED SL
تکنولــوژی تنــه هــای حرفــه ای جاینــت کــه توســط قهرمانــان مســابقات
جهانــی اســتفاده مــی شــود ،بــه صــورت دســت ســاز و بــا پیشــرفته
تریــن مــواد ،مهندســی و روش هــای ســاخت ،تهیــه و تولیــد
مــی شــوند.

مواد

2

T800 CARBON FIBER .1
( الـــیاف کربــن :) T- 800بــاال تریــن رده ی الیــاف کربــن از نظــر
نســبت اســتحکام بــه وزن کــه بــه عنــوان تقویــت کننــده در تنــه هــای
کامپوزیتــی بــه کار بــرده شــده و در کارخـــانه ی کامپوزیــت کربــن
جـــاینت بافتــه شــده و بــه شــکل تنــه ی دوچرخــه در مــی آیــد.

رزین
 ( * CNT TECHNOLOGY .2نانــو لولــه هــای کربنــی :) CNT
تکنـــولوژی نانــو لـــوله هــای کـــربنی بــه پلیمرهــای میکروســکوپی
گفتــه مــی شــود کــه بــه مخلــوط رزیــن اختصاصــی جاینــت در ســاخت
کامپوزیــت اضـــافه شــده اســت .ذرات  CNTنقــش تقویــت کننــده
هــای میکروســکوپی را دارنــد و باعــث اســتحکام الیه هــای کامپوزیت
مــی شــوند .تنــه هــای  ADVANCED SLبــا تکنولــوژی CNTدارای
14درصــد مقاومــت در برابــر ضربــه ی بیشــتر نســبت بــه تنــه هــای
فاقــد ایــن تکنولــوژی مــی باشــند.
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تکنیک های ساخت
( FUSION PROCESS .3فراینــد همجوشــی)  :اتصــال لولــه ی
باالیی ( )TOP TUBEبه لوله ی زین ( )SEAT TUBEدرتــــنه هـــای
 ADVANCED SLبــه وســیله ی فیالمنــت پیچــی هـــمراه بــــا قالــب
گیــری صــورت مــی گیــرد .ایــن عملیــات پیچیــده شــامل اتصــال دو
لولــه بــه صــورت بافــت دســتی فیالمنــت هــا و ســپس قالــب گیــری
محــل اتصــال تحــــت دمــا و فـــشار بــاال بــرای یکپارچــه شــدن محــل
اتصــال مــی شــود .در نتیجــه ی اتصــال ســبک تــر و قــوی تــر از اتصــال
بــا روش قالــب گیــری مـــتداول حاصــل مــی شــود.

* CONTINUOUS FIBER TECNOLOGY .4
( الیــاف یکپـــارچه )  :ایــن روش ســـاخت ،جاینــت را قــادر ســاخته
مثلــث جلـــویی دوچرخــه هــای  ADVANCEDرا بــا قســمت هــای
کامپوزیــت بزرگتــر بســازد ،در نتیجــه تعـــداد قـــسمت هــا و تـقاطـــع
ایـن الیـه ها کم شـده و تنه تا  100گرم سبک تر و بـه صـورت قابل
توجـــهی مستحکم شود.

تکنولوژی کامپوزیت کربن ADVANCED

3

تکنولــوژی تنــه هــای جاینــت بــا عملکــرد بســیار بـــاال کــه بــرای
ســاخت تنــه هــای فــوق العــاده ســبک ،ســخت و قابــل کنتــرل بــه
صــورت دســت ســاز بــه کار مــی رود.

1

مواد
: T 700 CARBON FIBER .1
( الیــاف کربــن :) T- 700الیــاف کربــن بــا عملکــرد و اســتحکام بــاال
در ســاخت تنــه هــای کامپوزیــت کربــن بــه کار مــی رود ،کــه در
کارخانــه ی کامپوزیــت کربــن جاینــت بافتــه شــده و بــه شــکل تنــه
دوچرخــه درمــی آیــد.
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رزین
 .2رزیــن بــا ترکیــب پیشــرفته بــا قابلیــت باالیــی جلوگیــری از
تشــکیل حبــاب حیــن تولیــد بــا مشــخصات اســتحکامی منحصــر بــه
فــرد و افــزودن ذرات جــذب کننــده ی لــرزش بــرای کمــک به مهـــار
کـــردن و جــذب ضربــات جــاده را فراهــم مــی ســازد.

تکنیک های ساخت
MODIFIED MONOQUE CONSTRUCTION .3
( ســاختار بیرونــی یکپارچــه اصــاح شــده )  :لــولـــه هـــای مـثلـــث
جـلـویـــی ( DOWN TUBE , HEAD TUBE, TOP TUBE ,
 ) SEAT TUBEمونتــاژ و قالــب گیــری شــده و به شــکل قطـــعه ای
یکپارچــه تولیــد مــی شــوند .ســپس دو شــاخه عقــب در عملیــات
ثانویــه بــه نیمــه جلویــی متصــل مــی گــردد .ســـاختار اصــاح
شــده ی یکپارچـــه ی بیرونــی از الیــه هــای بافتــه شــده سطـــحی
کامپوزیــت کربــن مــی کاهد در نـــتیجه بدون تأثـــیر گذاشــتن بــــر
کیـــفیت ســواری ،اســتحکام و ســختی ،وزن تنــه کاهــش مــی یابــد.

1
رزین

3

2

 .2رزیــن بــا ترکیــب رده حرفــه ای و حداقــل ایجــاد حبــاب در
ســاخت کــه باعــث اســتحکام بــاالی تنــه مــی شــود.

تکنیک های ساخت

تکنولوژی کامپوزیت کربن COMAX
تکنولــوژی جدیــد تنــه هــای جاینــت بــا عملکــرد بــاال بــرای ســاخت
تنــه هــای ســبک ،ســخت بــا قابلیــت کنتــرل ،اســتفاده مــی شــود
و همــواره کیفیــت ســواری بــاال بــا قیمــت مناســب را عرضــه
مــی دارد.

مواد
 .1ترکیــب بهینــه از الیــاف کربــن رده حرفــه ای و الیــه هــای
پلیمــری تقویــت شــده بــا الیــاف ،کــه بــه دوچرخــه ســوار تجربــه ی
ســواری روان بــا حداقــل اتــاف انــرژی را مــی دهــد.

( .3ســاختار بیرونــی یکپارچــه اصــاح شــده) :لولــه هــای مثلــث
جلویــی مونتــاژ و قالــب گیــری شــده و بــه شــکل قطعــه ای
یکپارچــه تولیــد مــی شــود .ســپس دوشــاخه عقــب در عملیــات
ثانویــه بــه نیمــه جلویــی متصــل مــی گــردد .ســاختار اصــاح
شــده ی یکپارچــه ی بیرونــی از الیــه هــای بافتــه شــده ســطحی
کامپوزیــت کربــن مــی کاهــد ،در نتیجــه بــدون تأثیــر گذاشــتن
بـــر کیفیــت ســواری ،اســتحکام و ســختی ،وزن تـــنه کاهــش
مــی یابــد.

ویژگی ها
 افزایــش راحتــی ســواری :تنــه هــای  %10 COMAXبیشــتراز تنــه هــای آلومینیــوم قابلیــت جــذب ارتعــاش و ضربــه هــای
جــاده را دارنــد.
 ســبک :ایــن تنــه  200گــرم ســبک تــر از تنــه ALUXXمشــابه اســت.

روش ساخت

مزایا

 -1الیاف کربن خام در کارخانه کامپوزیت کربن سازی جاینت بافته
می شود و ورق زمینه تشکیل می شود.
 -2زمینه با رزین اختصاصی جاینت ترکیب می شود تا ورق های
کامپوزیت کربن  UDPPکه دارای استحکام یک جهته هستند ساخته
شود.
 -3صفحه های  UDPPدر زاویه و طول های مختلف برش داده
می شود و از این برش ها  ،صفات ایزوتروپیک با استحکام باال چند
جهته ایجاد می شود.
 -4صفحات ایزوتروپیک در قالب سه بعدی الیه گذاری می شود.
 -5قالب بسته می شود و تحت فشار و دمای باال قرار می گیرد تا
قطعه کامپوزیتی تشکیل می شود.

با این روش ساخت کامپوزیت ،جاینت قطعات بدنه با ویژگی های زیر
تولید می کند:
 -1نصف وزن آلومینیوم
 -2استحکام بیشتر نسبت به آلومینیوم
 -3سختی و خشکی باال تر نسبت به آلومینیوم
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جاینــت بــا تکنولــوژی  ALUXXفراتــر از اســتاندارد آلومینیــوم رفتــه اســت .ترکیبــی اســتادانه از دانــش مــواد
پیشــرفته ،شــکل دادن و تکنیــک هــای ســاخت .از تغییــر و دســتکاری در ســاختار اتمــی و جهــت گیــری دانــه هــای
ســاختاری تــا شــکل دادن لولــه هــای تنــه تـــوسط تکنیــک  ، Hydro Formingجاینــت بیــش از ســه دهــه پیشــرو در
مهندســی آلومینیــوم بــوده اســت.
بــه دلیــل تولیــد تنــه هــا در کارخانــه هــای متعلــق بــه جاینــت ،هــر مرحلــه از تـــولید از نزدیـــک تحــت کنتــرل قــرار
مــی گیــرد ،در نتیجــه هــر یــک از دوچرخــه هــای آلیــاژی بــا کمتریــن خطــا و باالتریــن اســتاندارد کیفیت تولید می شــود.

تنه های

جاینت در سه رده تولید می شوند:

تنــــه هــای ســبک بــا نســبت اســتحکام بــه وزن
بهینه .

تنه هایـــــی بســیار ســـــبک با نســبت استحکام
بــه وزن باال.

مواد:

مواد:

تکنولــوژی ســاخت ســبکترین تنــه هــای جاینــت
که باالترین نســبت اســتحکام به وزن را دارند
و شـامل پیشرفته ترین روش های شکل دادن
و روش هـــای نوین جوشکاری می گردد.

آلیــاژ آلومینیــوم  6061نســبت اســتحکام بــه
وزن مناســب.

به کارگـــــیری عمــــــــده ی آلیـــــاژ آلومــینیوم
 6011بــــا اســتحکام بــه وزن بــاال.

مواد:

روش شکل دهی:

روش شکل دهی:

 روش ( Single Buttingلــــــوله هــای تـــنهبــا ضخامــت بیشــتر در یــک طـــــرف) وزن کــم
بـــــدون از دســت رفتــن استحـــــکام را بــه
همـــــراه دارد.
 به کارگیــــری روش پـــــرس کاری به صــورتعمــده.

 روش ( Double Buttingلولــه ی تـــنه بـــادو ضخامــت متفــاوت در وســط و محــل اتصــال)
باعــث کاهــش چشــمگیر وزن لولــه ها بـــــــدون
از دســت دادن اســتحکام مــی شــود.
 روش شــکل دادن پــرس کاری Press Formingبــه همــراه شــکل دادن گــرم
( Warm Formingســاخت و شــکل دهــی
لولــه بــه وســیله دمــش هــوا بــا فشــار بــاال ) و
شکل دهـــی با ســــیال  Fluid Formingبـرای
مــدل هــای خــاص.

روش های جوشکاری:
بــه صــورت کلــی شــامل جوشکــــــاری
اســتاندارد و جوشــکاری همــوار (در برخــی
از قســمت هــا) بــرای دســتیابی بــه نســبت
اســتحکام بــه وزن مناســب.

روش های جوشکاری:
دو روش جوشــکاری اســتاندارد (تکنیــک
جوشــــکاری دو پــا ســه بــدون ســـنباده زنــی
و ســوهان کاری) و جــوش کاری همـــــوار
 Smooth Weldingبــرای رســیدن بــه
استــــحکام و وزن مناســب.

بــه کارگــــیری منحصــــر بــه فرد آلیــاژ 6011A
بــا نســبت اســتحکام بــه وزن بــی نظیــر.

روش شکل دهی:
 روش شکـــل دهـــــی بدنه هـــای آلومینیومیکــه منجــر بــه اصــــاح ساخــــتار دانــه بنــدی
میکــــروسکوپی شــده اســت ،بهتریــن نســبت
اســتحکام بــه وزنــی که جاینــت تا به حــال ارائه
داده را ،شــامل مــی شــود.
 روش پیشــرفته ( Triple Buttingلولــه بــاســه ضخامــت متفــاوت در وســـط و دو طــــرف)
موجــب کاهــش وزن و ضخـامـــت لولــه هــــا تــا
 20درصــد نســبت بــه  ALUXX SLمــی شــود.
 روش شــکل دهــی بــا ســیال (ســاخت و شــکلدهــی قســمت وســیعی از لولــه هــا) بــه واســطه
ی تزریــق ســیال بــا فشــار بــاال و مقــدار کمــی
پرس کاری (شــکل دهــــی لوله با فشــــار پرس
مکانیکــی)

روش های جوشکاری:
دو روش جوشــکاری همــــوار smooth
( weldingتکنیــک جوشــکاری دو پــا ســه بــه
همــراه ســنباده زنــی بــرای کاهــش مراکــز
تمرکــز تنــش) روش جوشــکاری نــازک
( Slim Weldingطرحــی ویــژه  ،عمــل اتصــال
لولــه بــرای کاهــش مصــرف مـــاده ی پر کــــننده
در جوشــکاری) موجــب کاهــش وزن ،افزایــش
اســتحکام و تمیــز بــودن ظاهــر جوشــکاری مــی
شــوند.

معرفـی اصطالحات تکنولوژی های بدنه:

FRAME TECHNOLOGIES

142/135mm Convertible Rear Thru-Axle Design

این سیستم به دوچرخه سوار امکان تغییر اندازه شــفت چرخ عقب را بین اندازه های  142/135میلــیمتر می دهد.
دوچرخه سوار با تعویض گوشواره به راحتی سیستم مورد نظر خود را انتخاب میکند.

( AeroSystem Shaping Technologyفناوری شکل دهی ایروسیستم)

بهینه سازی طراحی و ساخت لوله های بدنه توسط مهـندسین با بکارگیری اطالعـات به دست آمده از آزمایش دوچـرخه ها در فضای
مجازی “ دینامیک سیاالت محاسباتی “ و “ تونل باد “ با هدف ارتقاء کارایی آیرودینامیک برتر.

( Compliance Tuned Technologyانعطاف مهندسی)

ترکیب ویژه طراحی و ساخت لوله های بدنه از جمله لوله های پهن و فوق العاده نازک ُدم عقب ،تقاطع ُدمی به لوله زین با ارتفاع کم
و دوشاخ باریک با کمی خمیدگی به دوچــرخه ســوار این امکان را می دهد تا یک سواری متوازن تر ،راحـت تر ،با کیفیت تر توام
با احساس خستگی کمتر را تجربه کند.

( D-Fuse Seatpostلوله زین با سطح مقطع )D

ویژگی  Dشکل لوله زین کامپوزیتی باعث می شود تا جلوی لرزه ها گرفته شود و به دوچرخه سوار این امکان را می دهد تا یک
سواری نرم و راحت را تجربه کند .

( Grow Technologyفناوری رشد)

فقط با  3تنظیم ساده میتوان دوچرخه های مخصوص کودکان جاینت را به دوچرخه نوجوانان تبدیل کرد .در واقع می توان گفت
با خود نوجوان دوچرخه اش هم بزرگ می شود .با این فناوری هم عمر استفاده از یک دوچرخه طوالنی تر می شود و هم در طول
این زمان همیشه دوچرخه اندازه دوچرخه سوار خواهد بود.

( Integrated Seatpostلوله زین یکپارچه)

با توجه به پیشرو بودن جاینت در طراحی و ساخت بدنه با لوله زین یکـپارچه همچنان در حال ارتقاء طراحی اصلــی خود با هدف
ساخت دوچرخه هایی سبک وزن تر ( بدنه لــوله زین یکپارچه  45گرم ســبکتر از بدنه لوله زین های اســتاندارد) ,آیرودینامیک
پیشترفته تر با احساس راحتی بهتر می باشد .بست زین با قابلیت باال و پایین رفتن بین  33-10میلیمتر یکی دیگراز اقدامات
جاینت برای تنظیم موقعیت زین است.

( Internal Seatpost Clampبست داخلی لوله زین)

بست لوله زین سبک و تماما کار شده در بدنه ،در عین زیبایی و کارایی نیروی الزم برای نگهداری لوله زین را فراهم میکند.

MegaDrive

لوله زیرین بدنه با سطح مقطع مربع و لوله باالیی بدنه بزرگتر از اندازه معمولی ،مهندسی دقیق و شکل مربع لوله زیرین بدنه
استحکام و فرمانبرداری دوچرخه را در هنگام پدال زدن قدرتی افزایش می دهد.

OverDrive2

پیشـرفته ترین سیستم لوله دوشاخ با سایز بزرگتر از معمول دوچرخه که در دوچــرخه های امروزی جاینت به کار میرود .این
طــراحی کــنترل بهتر و ســختی سیـستم فـرمان را افـزایش می دهد .سـت بلـبرینگ این سیـستم با اندازه بزرگــتر
(” 1 1/2در پایین 1 1/4” ،در باال) با میل دوشاخ مخروطی کامال هماهنگ شده و سختی فرمان بی نظیری را بوجود می آورد.

OverDrive

لوله دوشاخ با قطر متغیر و طول با بولبرینگ های  1 1/4در پایین و  1 1/8باالیی برای دوچرخه های جاده و  1 1/2درپایین و
 1 1/8در باالی دوچرخه های کوهستان دقت و ثبات فرمان دوچرخه را به همراه دارد.

PowerCore

طــراحی محل قرارگیری توپی تنه بزرگــتر این امــکان را می دهد که توپی تنــه با پهنای  86میلیمتر ( 92میلــیمتر برای
دوچــــرخه های غیر جاده) کامال در بدنه قرار گیرد .دمی عقب متقارن سختی بیشتر در طــرف زنجیر و استحـکام در طرف دیگر را
ایجاد می کند.

RideSense

ُدم عقب مجهــز به فرستنده بی سیم .فــرستنده بی سیم متحــرک ( قابل نصب و برداشتن ) با قابلیت ارسال مستقیــم اطالعات
دوچرخه سواری اعم از سرعت دور پا به کامپیوترهای جاینت سازگار با  +ANTو .Bluetooth

Variant Seatpost

این طراحی جدید حالت بهینه از وزن کم  ،کیفیت سواری و تنظیم آسان است تا عملکرد دوچرخه را در مسابقات بهبود بخشد.

Vector Seatpost

لوله زین کامپوزیتی سبک و آیرودینامیک برای رسیدن به عملکرد باال در سواری.
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در اواخــر ســال  1990جاینــت بــه طراحــی فریمــی بــا شــکلی جدیــد ،بــرای دوچرخــه ســواران حرفــه ای جــاده پرداخــت .دوچرخــه
ســواری بســیار مطلــوب بــا دوچرخــه هایــی ســریع تــر و ســبک تــر ،طراحــی  Compact Roadجاینــت دچــار تغییــر در ظاهــر و
توانایــی عملکــرد از یــک دوچرخــه جــاده ایــی مســابقه ایــی بــرای همیشــه گردیــد .فــرم جدیــد و  Compactبــا ظاهــری متفــاوت
باعــث کاهــش وزن و افزایــش ســرعت و کنتــرل دوچرخــه شــد.
بــا گذشــت دو دهــه ،طراحــی  Compact Roadجاینــت اســتانداردی در طراحــی دوچرخــه هــای جــاده شــده اســت .دوچرخــه TCR
بــه کمــک ایــن طراحــی بــرای پیمــودن ســرباالیی هــا ،اســپرینت و حتــی مســابقات طوالنــی آمــاده شــده اســت.
مفهوم کلی :لوله باالیی با شــیب منفی از پیشــانی به ســمت لوله زین باعث کوچک شــدن مثلثی جلو و عقب تنه می شــود .کوچک تر
شــدن این مثلث ها باعث اســتحکام و ســبکی بیشــتر تنه می شــود.
فریــم دوچرخــه از هــر جنســی کــه باشــد ،آلومینیــوم یــا کامپوزیــت ،طراحــی  Compact Roadســبب بهبــود دوچرخــه ســواری
مــی گــردد .و دالیــل ایــن مســئله:
سبک تر
 Compact Roadدارای ویژگــی هــای متمایــزی مــی باشــد ،شــیب
منفــی ســبب کوچــک شــدن مثلــث هــای جلــو و عقــب فریــم مــی-
گــردد .چــون مثلــث هــا کوچــک تــر شــده ،مــواد کمتــری مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد و اســتفاده از مــواد کمتــر برابــر بــا وزن
ســبک تــر اســت.
استحکام
دو مثلــث کــه از لولــه هایــی بــا قطــر یکســان ســاخته شــده را در
نظــر بگیریــد .کوچکتــر بــودن مثلــث ســبب کوتاهتــر شــدن لولــه
هــای مثلــث مــی گــردد .مثلــث بــزرگ تــر نیازمنــد لولــه بلندتــری
مــی باشــد .بــه همیــن دلیــل مشــاهده مــی شــود کــه از لحــاظ
ســاختاری ،مثلــث کوچــک تــر مســتحکم تــر بــوده و دارای آســیب
پذیــری کمتــری مــی باشــد و در عملکــرد فریــم Road Frame
میتــوان گفــت ،اســتحکام ســریعتر مــی باشــد.

نرم و روان
بــا شــکل هندســی مرســوم و همیشــگی ،ســازندگان میــزان
اســتحکام را بــا اســتفاده از مــواد محکــم افزایــش دادنــد .کــه
ایــن امــر در اســپرینت بــه دوچرخــه ســوار کمــک مــی کنــد ولــی
انعطــاف و راحتــی ســواری را کاهــش مــی دهــد .مهندســان جاینــت
بــا طراحــی  Compact Roadقــادر بــه تولیــد فریمــی بــا انعطــاف
مهندســی مناســب بــرای راحتــی ســواری شــده انــد .نرمــی بیشــتر
موجــب راحتــی در دوچرخــه ســواری اســت.
سایز مناسب
بــه دلیــل شــیب لولــه بــاال و ارتفــاع کــم نســبت بــه ســطح زمیــن،
بــرای دوچرخــه ســواران بــا هــر انــدازه ای دسترســی بــه ســایز
مناســب بســیار آســان مــی باشــد ،بــا بهتریــن تنظیــم و بــاال بــردن
شــش ســایز بــرای هــر ســری .حتــی بیشــترین متقاضیــان حرفــه ای
جاینــت ،دوچرخــه ســوارانی بــا هــر قــد ،همیشــه بهتریــن ســایز و
انــدازه را بــا فریــم هــای  Stock-Sizeخواهنــد داشــت.
بــا افزایــش تنــوع ســایز بنــدی تنــه ،همــه دوچرخــه ســواران
حرفــه ای و مبتــدی بــا انــدازه قــد متفــاوت قــادر بــه انتخــاب
دوچرخــه مناســب خــود خواهنــد بــود.
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فرقی نمی کند برای تفریح و ورزش رکاب می زنید یا در مسابقات حرفه ای ،بی شک کنترل و عملکرد ترمز دیسک جاده جاینت به موقعیت و
تجربه سواری شما کمک خواهد کرد.

سه مزیت سیستم ترمز
دیسک جاده جاینت
 )1عملکرد پیوسته :
عملکرد ترمزهای لقمه ای با تغییرات محیط
مثل رطوبت و دما کاهش پیدا میکند ،جاده
خیس یا بارانی با کاهش اصطحکاک قدرت
ترمز را کم کرده ،این مشکل در سواری در
سرازیری ها و گرم شدن ترمز ها نیز ایجاد
می شود .دوچرخه های مجهز به ترمز دیسکی
به شما اطمینان ترمز گیری با قدرت در هر
شرایطی را می دهد.
 )2قدرت باال در ترمز گیری :
مقدار فشار دست الزم برای ترمز گرفتن با
ترمزهای لقمه ای خیلی بیشتر از ترمز دیسکی
است ،کم ترین فشار دست  ،بیشترین قدرت
ترمز را به همراه دارد و این یکی از مزیت
های ترمز های دیسکی محسوب می شود.
 )3طراحی بهینه :
دوچرخه های جاده به جاینت از ابتدا با در
نظرگرفتن آخرین طراحی های ترمزهای
دیسکی ساخته شده ،این تفکر در طراحی به
ما اجازه بهینه سازی بدنه  ،دوشاخ و طوقه را
می دهد تا نه تنها قدرت ترمز گیری بیشتر،
بلکه عملکرد کلی و کنترل پذیری باالیی برای
دوچرخه ایجاد شود.

9

PROPEL ADVANCED SL
يك مزيت آيروديناميكي اثبات شده ،وقتي بيشترين نياز را به آن داريد .حملهها ،اسپرينتها و فرار از گروه.
برتريهاي كوچك به بردهاي بزرگ منتهي ميشوند.

PROPEL ADVANCED SL 1 DISC
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advansed SLبا لوله زین یکپارچه Vector
تمام کامپوزیت کربن Over Drive 2
 11سرعته  Shimano Ultegra Di2برقی
هیدرولیک دیسک Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR 1 Aeroبا تایر تیوب لس
دودی کربن /قرمز /نارنجی

PROPEL ADVANCED SL 0 DISC
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced SL
تمام کامپوزیت کربن Over Drive 2
 11سرعته  Shimano Dura-Ace Di2برقی با پاورمترطبق وقامه
هیدرولیک دیسک Shimano
کربن  Giant SLR 0 Aeroبا تایر تیوب لس
دودی کربن /آبی /سفید

PROPEL ADVANCED PRO
سرعت نشاطبخش را احساس كنيد .در مسيرهاي کریتریوم ،اسپرينتهاي جادهاي يا رشتههاي سهگانه ،اين
مزيت آيروديناميك شما است.

PROPEL ADVANCED PRO 1
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
تمام کامپوزیت کربن Over Drive 2
 11سرعته Shimano Ultegra
Giant Speed Control SL
کربن  Giant SLR1 Aeroبا تایر تیوپ لس
دودی کربن /قرمز /سفید

PROPEL ADVANCED PRO DISC
نهايت سرعت .آينده آيروديناميك جادهاي اينجاست .سبك ،سخت و تقريبا نامريي در برابر باد؛ بههمراه كنترل
فوقالعاده ترمزهاي ديسك.

PROPEL ADVANCED PRO DISC
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ستطوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
تمام کامپوزیت کربن Over Drive 2
 11سرعته  Shimano Ultegra Di2برقی
هیدرولیک دیسک Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1 Aeroبا تایر تیوپ لس
دودی کربن  /سبز /سفید

PROPEL ADVANCED DISC
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نهايت سرعت .در حملهها ،در يك اسپرينت يا حركت سريع در يك پيچ در دور آخر .سرعت آيروديناميك
با كنترل كامل در اين ترمز ديسك تك فالير ،انطباق دارد.

PROPEL ADVANCED DISC
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کامپوزیت کربن Over Drive 2
 11سرعته Shimano Ultegra
هیدرولیک دیسک Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1 Aeroبا تایر تیوپ لس
قرمز نئون /مشکی

PROPEL ADVANCED
براي حمله ،تعقيب و مسير سرعتي .اين دوچرخه جادهاي آيروديناميك درگ را به حداقل رسانده و به شما در
برابر باد برتري ميدهد .درگ به معنی واماندگی جسم در مقابل باد است.

PROPEL ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano Ultegra
GIANT Speed Control Breaks
 Giant P-A2 Aeroبا تایر تیوپ لس
دودی کربن /سبز

PROPEL ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
GIANT Speed Control Breaks
 Giant P-A2 Aeroبا تایر تیوپ لس
قرمز نئون /مشکی

PROPEL SLR
براي حمله ،تعقيب و مسير سرعتي .اين دوچرخه جادهاي آيروديناميك درگ را به حداقل رسانده و به شما در
برابر باد برتري ميدهد.

PROPEL SLR 2
مشخصات :
بدنه:
دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX SLR
کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano 105
Giant P-A2 Aero
مشکی /آبی -آبی /زرد

TCR ADVANCED SL DISC
عملكرد خالص جادهاي براي هر حركتي كه انجام ميدهيد .صعود ،گردش در پيچها و پايين آمدن از سراشيبيها
با بازدهي و كنترل بيهمتا.

TCR ADVANCED SL 1 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advanced SLبا لوله زین یکپارچه Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته  Shimano Ultegra Di2برقی
هیدرولیک دیسک Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1 Discبا تایر تیوپ لس
آبی /مشکی /زغالی

TCR ADVANCED SL
سلطان كوهستانها .پيراهن پيشتازان مسابقه .در هر مسابقه و هر زمان ،اين دوچرخه جادهاي افسانهاي يك
برنده اثبات شده است.

TCR ADVANCED SL 0 - RED
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advanced SLبا لوله زین یکپارچه Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته  Sram Red E Tapبرقی با پاورمترطبق وقامه
کربن  Giant SLR 0با تایر تیوپ لس
طوسی /قرمز /سفید
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TCR ADVANCED SL M-ROSA
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advanced SLبا لوله زین یکپارچه Variant
تمام کامپوزیت Over Drive 2
 11سرعته Shimano Dura-Ace
Shimano Dura-Ace
کربن Shimano C4
صورتی

TCR ADVANCED SL 2 -KING OF
MOUNTAIN
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advanced SLبا لوله زین یکپارچه Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1با تایر تیوپ لس
سبز نئون /زغالی /مشکی-زغالی /نارنجی نئون /مشکی

TCR ADVANCED SL FRAMESET
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advanced SLبا لوله زین یکپارچه Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
دودی کربن /کروم /خاکستری -دودی کربن /قرمز /زرد

TCR ADVANCED PRO
سرعت كامل .كنترل كامل .از سواريهاي تمريني روزانه تا بزرگترين مسابقه سال شما .عملكرد كامل در
مسابقه كه براي جستوجوي شما براي رسيدن به جايگاه ويژه ،ساخته شده است.

TCR ADVANCED PRO TEAM
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا طراحی تیم Sunweb
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano Ultegra
کربن Giant SLR1با تایر تیوپ لس
دودی کربن /قرمز /سفید

TCR ADVANCED PRO 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1با تایر تیوپ لس
دودی کربن /قرمز نئون /زغالی

TCR ADVANCED PRO 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano 105
کربن Giant SLR1با تایر تیوپ لس
دودی کربن /سبز نئون /سفید

TCR ADVANCED PRO DISC
سرعت كامل .كنترل كامل .تمرين ،مسابقه و شكستن محدوديتها .اين دوچرخه كامپوزيت سبك وزن با
ترمزهاي ديسك ،عملكرد خالص روي جاده است.

TCR ADVANCED PRO 1 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano Ultegra
هیدرولیک دیسک Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1 Discبا تایر تیوپ لس
آبی کاربنی /نارنجی نئون /مشکی

TCR ADVANCED DISC
سرعت كامل .كنترل كامل .تمرين ،مسابقه و شكستن محدوديتها .اين دوچرخه كامپوزيت سبك وزن با
ترمزهاي ديسك ،عملكرد خالص روي جاده است.

TCR ADVANCED 1 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano Ultegra
هیدرولیک دیسک Shimano RS505
 Giant PR-2 Discبا تایر تیوپ لس
دودی کربن /نارنجی نئون /آبی کاربنی

TCR ADVANCED 2 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
هیدرولیک دیسک Giant Conduct
 Giant PR-2 Discبا تایر تیوپ لس
مشکی /سفید صدفی /آبی
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TCR ADVANCED
سرعت كامل ،كنترل كامل ،سريعتر صعود كنيد .در پيچها سريعتر بپيچيد .از گروه فرار كنيد .براي عملكرد
كامل مسابقات جادهاي ،الزم نيست بيشتر جستوجو كنيد.

 TCR ADVANCED 1KING OF MOUNTAIN
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano Ultegra
 Giant PR-2با تایر تیوپ لس
دودی کربن /نارنجی نئون /زغالی -آبی /قرمز نئون /سفید

TCR ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
 Giant PR-2با تایر تیوپ لس
دودی کربن /سبز /طوسی -قرمز نئون /مشکی

TCR ADVANCED 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Variant
کامپوزیت کربن Over Drive
 10سرعته Shimano Tiagra 105
 Giant S R-2با تایر تیوپ لس
مشکی /آبی /زرد

TCR SLR
از سواريهاي گروهي سريع تا دورهاي هفتگي در مسيرهاي بسته .اين دوچرخه مسابقه آلومينيومي فوق
سبك ،سريع ،چابك و آماده براي مسابقه است.

TCR SLR 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم  ALUXX SLRبا لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano 105
 Giant PR-2با تایر تیوپ لس
آبی کاربنی /مشکی -مشکی /نارنجی

DEFY ADVANCED PRO
محدوديتها را به مبارزه بطلبيد .مسيرهاي طوالنيتري انتخاب كنيد .از كوههاي بلندتري صعود كنيد .اين
دوچرخه استقامت با سواري نرم ،به شما جرئت ميدهد حدود جديدي را ايجاد كنيد.

DEFY ADVANCED PRO 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن D-Fuse
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
 11سرعته Shimano Ultegra
هیدرولیک دیسک Shimano Ultegra
کربن  Giant SLR1 Discبا تایر تیوپ لس
دودی کربن /سبز /زغالی

CONTEND SL DISC
عملكرد براي همه .يك دوچرخه سبك و سرزنده همهكاره با كنترل ترمز ديسك .براي صعودها ،فرودها،
اسپرينتها ،اين دوچرخه در تمام مسير با شما است.

CONTEND SL 1 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX SL
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
هیدرولیک دیسک Giant Conduct
 Giant PR-2 Discبا تایر تیوپ لس
زغالی /سبز نئون
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CONTEND SL
عملكرد براي همه .سريع ،راحت و فوقالعاده توانمند .اين دوچرخه آلومينيومي سبك وزن همهكاره ،سواري
جادهاي شما را به سطح باالتري ارتقا ميدهد.

CONTEND SL 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX SL
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
Tektero
 Giant PR-2با تایر تیوپ لس
مشکی /قرمز /آبی-سفید /نارنجی /زغالی

TRINITY ADVANCED PRO
يك دوچرخه آيروديناميك كامل .يكپارچهسازي كامل ،فوقالعاده سريع .اين دوچرخه آيروديناميك كه براي
جديترين دوچرخهسواران رشتههاي سهگانه در سطح حرفهاي مهندسي شده ،در يك كالس خاص خودش
قرار دارد.

TRINITY ADVANCED PRO TT
FRAMESET
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن آیرودینامیکی
کامپوزیت کربن Over Drive
فرمان استراحت تمام کربن
دودی کربن /کروم

FASTROAD COMAX
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نقطه تالقي سرعت و پايداري .تناسب سريع در حالي كه تفريح ميكنيد .اين دوچرخه جادهاي با فرمان
صاف ،روان ،سريع و مقاومت ناپذير است.

FASTROAD COMAX 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Comaxبا لوله زین کربن D-Fuse
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
 Shimanoدیسک هیدرولیک M395
 Giant PR-2 Discبا تایر تیوپ لس
مشکی مات /کروم

ESCAPE CITY
از ميان جنگلهاي شهري با سرعت و استايل باال سواري كنيد .اين دوچرخه به شما كمك ميكند تا مزايايي را
براي روال عادي روزمره خود تامين نماييد.

ESCAPE 2 CITY
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 24سرعته Shimano Altus
Tektro
دولبه با تایر ضد پنچری S-X3 Giant
سبز تیره /نقره ای

CYPRESS DX
یک راه سرگرم کننده برای بیرون آمدن و چرخ زدن در مسیر دوچرخه سواری و رفتن به کافی شاپ

CYPRESS DX
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
لوله زین:
کرپی:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntour NEXبا  63میلیمترحرکت
 24سرعته دو شیفت Trigger
کمکدار
متحرک جهت راحتی بیشتر
آبی تیره /سفید -مشکی

ANYROAD ADVANCED
ه كاره
بيشتر به اكتشاف بپردازيد .نقطه تالقي سريع و همهكاره بودن .اين دوچرخه كامپوزيت سبك وزن هم 
ميتواند از دورهاي سريع تا مسيرهاي طوالني روي جادههاي هموار يا ناهموار را پشت سر بگذارد.

ANYROAD ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ :

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن D-Fuse
کامپوزیت کربن Over Drive
 11سرعته Shimano 105
دیسک مکانیکالTektro
 Giant S-X2 Discبا تایر تیوپ لس
سبز نئون /مشکی

TCX ADVANCED PRO
از سری کاپ های جهانی ،با نو آوری برش لبه ،به جنگ خاک ،گل و الی و برف در مسابقات  CXبروید .این
حرکتی جدید برای برنده شدن شماست.

TCX ADVANCED PRO 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ :

کامپوزیت کربن با لوله زین کربن D-Fuse
کامپوزیت کربن Over Drive 2
 11سرعته Sram Force CX1
 Sram Force CX1هیدرولیک
 Giant CXR1با تایر Schwalbe
دودی /زغالی /آبی

TCX SLR
TCX SLR 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:
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سرعت و كنترل در تمام شرايط .گل ،شن ،برف يا يخ .صرف نظر از اين كه در حال مسابقه در
سايكلكراس هستيد يا در يك مسير طوالني دوچرخهسواري ميكنيد ،اين دوچرخه براي همه شرايط
آماده است.

آلیاژآلومینیوم  ALUXX SLRبا لوله زین کربن D-Fuse
کامپوزیت کربن Over Drive
11سرعته Shimano 105
دیسک هیدرولیک Giant Conduct
Giant S-X2 Disc
مشکی /قرمز نئون

TOUGHROAD SLR
يك دوچرخه سرسخت براي هر نوع زمين .سريع و روان روي جادههاي ناهموار و چالشانگيز .از كوهها صعود
كنيد ،از مسيرهاي خاكي پايين بياييد و تمام اين كارها را با اين دوچرخه چابك انجام دهيد.

TOUGHROAD SLR 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم  ALUXX SLRبا لوله زین کربن D-Fuse
کامپوزیت کربن Over Drive
 10سرعته Sram GX
دیسک هیدرولیک TRP Slate X2
 Giant S-X2 Discبا تایر تیوپ لس
خاکستری /سبز نئون

TOUGHROAD SLR 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم  ALUXX SLRبا لوله زین کربن D-Fuse
کامپوزیت کربن Over Drive
27سرعته Shimano Acera
دیسک هیدرولیک Shimano M315
 Giant S-X2 Discبا تایر تیوپ لس
مشکی /قرمز نئون

ATX
تفريح بينهايت .از شيب خيابانهاي شهر باال برويد يا به اكتشاف مسيرهاي جنگلي بپردازيد .هر محيطي براي
اين دوچرخه همهكاره مثل خانه خودش است.

ATX ELITE 0
مشخصات :
بدنه:

ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 SR Suntour XCTبا  100میلیمتر حرکت
 20سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک Shimano
آبی /نارنجی /سفید -آبی /سبز /سفید

ATX ELITE 1
مشخصات :
بدنه:

ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 SR Suntour XCTبا  100میلیمتر حرکت
 27سرعته Shimano
دیسک هیدرولیک Shimano
مشکی /سبز /خاکستری -مشکی /زرد /آبی

ATX 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 SR Suntour XCT HLOقفل شو  -با  100میلیمتر حرکت
 24سرعته Shimano
دیسک مکانیکال Tektro
دوجداره Giant GX28
قرمز نئون /مشکی -مشکی /سبز نئون /آبی

ATX 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:
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آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 SR Suntour XCTبا  100میلیمتر حرکت
 21سرعته Altus
دیسک مکانیکال Tektro
دوجداره Gaint GX28
آبی الکتریکی /نارنجی /سفید -مشکی /قرمز نئون /دودی

ATX 830
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار “ Giant HKN 27.5قفل شو ریموت دار
 27سرعته Shimano Altus
دیسک هیدرولیک Shimano M315
“ Giant 27.5آلومینیومی دوجداره
سفید -مشکی /سبز  -مشکی /آبی

ROAM DISC
آزاد براي گشتزني .مسير خودتان را دنبال كنيد ،هر جا كه شما را با خود ميبرد .اين دوچرخه به شما
اجازه ميدهد در كمال راحتي روي جادهها ،مسيرهاي خاكي و يا مسيرهاي ناهموار سواري كنيد.

ROAM 1 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 SR Suntour NCXبا  63میلیمتر حرکت
 30سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک Shimano M365
 Giant GX28با تایر مقاوم در برابر پنچری
آبی تیره /آبی روشن

ROAM 2 DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 SR Suntour NEX HLOقفل شو -با  63میلیمتر حرکت
 27سرعته Shimano
دیسک هیدرولیک Shimano M315
 Giant GX28با تایر مقاوم در برابر پنچری
دودی /قرمز نئون -خاکستری /زرد /آبی

SEDONA DX
يك گشتزني نرم .ماجراجويي خودتان را در سواريهاي روزانه پيدا كنيد .اين دوچرخه نرم Laid-back
به شما اجازه ميدهد با راحتي و سهولت جادهها ،مسيرها و يا مسيرهاي ناهموار بپردازيد.

SEDONA DX
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntour XCTبا 80میلیمتر حرکت
(روشیفت) 24 )Shimano-Sram) Altus/ Twistدنده
لوله زین کمکدار جهت راحتی بیشتر
مشکی /سبز -آبی /نارنجی

ARX
لذت بيپايان .سرعت و هدايت راحت ،حتي در جادههاي ناهموار يا خاكي .استقرار فرمان صاف و چرخهاي
 27.5اين دوچرخه را به يك گزينه سريع ،همهكاره و مفرح تبديل ميكنند.

ARX 2

ARX 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 27سرعته Shimano Acera
دیسک هیدرولیک Shimano M315
دو جداره
مشکی /سبز نئون /دودی -آبی الکتریک مات /سبز

مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 24سرعته Shimano Altus
دیسک هیدرولیک Tektro M285
دو جداره
مشکی /آبی /زرد -سفید /دودی /مشکی

25

از رکاب زدن در ( )CROSS COUNTRYتــا دوچرخــه ســواری در رشتـــه ی ( )DOWN HILLدوچرخــه ای بــا سیـســـتم تعلیــق مایســترو وجـــود دارد کــه
فعــال اســت کــه در هــر یــک از دوچرخــه هــای حرفــه ای کوهســتان جاینــت
مناســب بــا هــر نــوع دوچرخــه ســواری ای مــی باشــد .مایســترو یــک سیســتم تعلیـــق ّ
بــه کار بــرده مــی شــود .بــه دلیــل تنــوع در مـــحدوده ی حرکــت کمــک فنــراز  4تــا  8اینــچ ،مایســترو ،ســواری را بــرای هــر نــوع جــاده ای بهبــود مــی بخشــد.

 .1تماس مناسب برابر است با کنترل مناسب
ویژگــی  :نمـــودار نیـــرو  -تغییــر طــول سیســتم تعلیــق مایســترو بــه شــکل خطــی
مــی باشــد در نتیجــه کمــک عقــب حتــی بــه نیرویــی کــه کوچکتریــن دســت اندازهــا وارد
حســاس مــی شــود .بــه خاطــر وجــود محــور شــناور ،ســـیستم تعلیــق عقــب
مــی کننــدّ ،
بــه صـــورت کامـا ً فعــال در زمــان ترمــــزگیری عمــل مــی کنــد و تـــماس چـــرخ عقــب را بــا
زمیــن حفــظ مــی کنــد.
مزیــت  :هــر چــه تمــاس چــرخ بــا زمیــن بیشــتر باشــد کنتــرل ســواری افـــزایش مــی یابــد
حســاس تــر باشــد ،در شــتاب و ترمزگیــری ســرپیچ هــا
و هرچــه سیســتم تعلیــق شــما ّ
دارای اصطحــکاک بیشــتری بــا زمیــن مــی باشــید.
 .2چهار ،دو ،یک
ویژگــی  :مایســترو از چهــار نقطــه ی اســتراتژیک بــرای محورهــای سیســتم تعلیق بهـــــره
مــی گیــرد (نقــاط قـــرمز نشــان داده شــده در شــکل) کــه همــــراه بــا دو پــل ارتباطــی
یــک مـــحور شــناور مســتقل را بــه وجــود مــی آورد( .دایــره قرمــز نشـــان داده شــده در
شــکل )
مزیت  :وجود محور شــناور مســتقل ،باعث می شــود انــــرژی رکاب زدن صـــرف فشــرده
کــردن سیســتم تعلیــق یــا ضربــه زدن بــه پــدال نشــود .ایــن دو مـــورد بــه صــورت جدی
کارایــی دوچرخــه ســوار را بــا گرفتــن انــرژی کاهــش مــی دهنــد.
 . 3سبک و قوی
ویژگــی  :صدهــا گــرم غیرضــروری از وزن تنــه هــای مایســترو ،بــه واســطه طراحــی
محورهــای ســبک بــدون از دســت دادن اســتحکام و ســختی ،کــم شــده اســت.
مزیت  :سبک تر است ،پس در سرباالیی ها و سر پایینی ها سـریعتر است.

ســه عامــل اصلــی ،سیســتم تعلیــق مایســترو
را متفــاوت مــی کنــد:
 -بازدهی نیروی رکاب زنی:

فـــرقی نمــی کنــد کــه بــرای بــاال رفـــتن از تـــپه ها
بــا شــتاب و قــدرت رکاب بزنیــد یــا از مســـیرهای
ســنگ الخــی بــا ســرعت پاییــن بیاییــد ،سیســـتم
مایســترو بــه صــورت مســتقل از فـــشار وارده بــر
پـــدال هــا ،عمــل کــرده و نیــروی رکاب زدن شــما
صــــرف حرکــت سیســتم تعلیــق نمــی شــود.

 -سیستم تعلیق کامال ً فعال:

از لــرزش هــای متنــاوب ریــز بــا فرکانــس بـــاال
گرفتــه تــا ضربــه هــای قــوی وارد شــده در مســیر
هــای کوهســـتانی ،سیســتم مایســترو طیــف
وســیعی از اثــرات ناهمــواری هــای جــاده را جــذب
مــی کنــد.

 -ترمزگیری مستقل:

سیســتم مایســترو حتــی هنــگام ترمزگیــری هــای
شــدید هــم کامـا ً فعــال مــی مانــد.

پـایه و محـل اتصـال
TRANNION
TRUNNION MOUNT
این طراحی جدید کمک فنر عقب و
پایه اتصال به عملکرد سیستم تعلیق
مایسترو بهبود می بخشد.
این طراحی به کمک فنر اجازه بازی
بیشتر نسبت به مدل های قدیمی با
فاصله ی محور تا محور مشابه می دهد و
 3ویژگی این نوع اتصال برای دوچرخه
سوار :

 -1ویژگی :کاهش نسبت اهرم (بازی
چرخ عقب/بازی کمک )
مزیت :بهبود جلوگیری از اتالف انرژی
در رکاب زدن و ترمز گرفتن

 -2ویژگی:

2

4

1

5

تقسیم وزن سیستم

تعلیق
مزیت :پایین آمدن مرکز جرم موجب
بهبود فرمان پذیری می شود.

 -3ویژگی :کوتاه شدن مثلثی عقب
مزیت :مثلث عقب کوتاه تر قابلیت
پیمودن سرباالیی و شتاب گیری را
افزایش می دهد.

3
6

تنوع در سایز چرخ برای
رشته های مختلف سواری:
27.5

سایز ایده آل چرخ برای هر نوع
سواری کوهستان ،از کراس کانتری
تا  DHو این سایز ،تعادل بهینه از
وزن کم ،اتالف انرژی کم و کنترل
باال را به همراه دارد.

OFF-ROAD
XC

OFF-ROAD
ENDURO

27.5 +

برای افرادی که ماجراجویی و جدال
با مسیرهای دشوار برای آنها اهمیت
دارد ،سنگ ها ،ریشه ها ،حتی برف
و ماسه از موانع سختی هستند که
این سایز چرخ برای پیمودن آن ها
طراحی شده است.

نوع سواری  :سرعت و اتالف انرژی کم
نسبت سرباال/سر پایین 30/70:
سایز 27/5 ، 29 :
بازی کمک عقب  0 :تا mm 110
مدل های جاینت XTC, Anthem, Talon, :
Fathom29

نوع سواری  :مسیر های تکنیکی مختلف
نسبت سرباال/سر پایین 70/30:
سایز 27/5 :
بازی کمک عقب  150 :تا mm 170
مدل های جاینت Reign :

OFF-ROAD
TRAIL

OFF-ROAD
GRAVITY

29

برای دوچرخه سوارهای کراس
کانتری کالسیک که سرعت و ثبات
را ترجیح می دهند ،طوقه  29اینچ
عبور از موانع فوق العاده راحت و
فرمان پذیری باال را به همراه دارد.

نوع سواری  :سازگاری با هرنوع مسیر
نسبت سرباال/سر پایین 50/50:
سایز 27/5+ ، 27/5 :
بازی کمک عقب  0 :تا mm 150
مدل های جاینت XTC+, Trance, Stance, :
Fathom

نوع سواری  :دانهیل و پرشی های سنگین
نسبت سرباال/سر پایین 100/50:
سایز 27/5 :
بازی کمک عقب mm+200 :
مدل های جاینت Glory :
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FATHOM
دروازه مسیرهای خاکی باریک .دوز مسیرهای خاکی باریک خود را در يك مسير سخت مفرح دريافت كنيد.
اين باعث ميشود كنترل را در اختيار بگيريد .با راحتي كامل صعود كنيد ،بپيچيد و پايين بياييد.

FATHOM 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  SR Suntour Axonقفل شو با 120میلیمتر حرکت
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
 Giant XC-1با تایر تیوپ لس Maxxis
آبی /مشکی

FATHOM 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  SR Suntour Raidon XCقفل شو با 120میلیمتر حرکت
 20سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M315
 GIANT XC-2با تایر تیوپ لس Maxxis
خاکستری /نارنجی نئون

FATHOM 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  SR Suntour Raidon XCقفل شو با 120میلیمتر حرکت
 18سرعته Shimano Deore/Alivio
 Shimanoدیسک هیدرولیک M315
 GIANT XC-2با تایر تیوپ لس Maxxis
زرد /مشکی /آبی

FATHOM 29ER
دروازه مسیرهای خاکی باریک سرسخت در صعودها و كامال راحت در هنگام پايين آمدن .اين دوچرخه تنه
خشک با چرخهاي  29اينچي يك حمله متوازن براي زمينهاي  XCرا در اختيار شما قرار ميدهد.

FATHOM 29ER 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  SR Suntour Axonقفل شو با 100میلیمتر حرکت
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
آبی /مشکی

FATHOM 29ER 1 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  Rockshox Reba RLریموت قفل شو با 100میلیمتر حرکت
 12سرعته Sram GX Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Level TL
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
مشکی /سبز نئون /آبی

FATHOM 29ER 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  SR Suntour Raidon XCقفل شو با 100میلیمتر حرکت
 18سرعته Shimano Deore/Alivio
 Shimanoدیسک هیدرولیک M315
 Giant XC-2 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
مشکی /سبز نئون /آبی -قرمزنئون /مشکی
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FATHOM 29ER 2 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL
کمکدار  Rockshox Judyریموت قفل شو با 100میلیمتر حرکت
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک MT6000
 Giant XC-2 Discکرین با تایر تیوپ لس Maxxis
خاکستری -نارنجی نئون

XTC ADVANCED
روي زمينهاي  XCپرواز ميكند .اين دوچرخه تنه خشک  XCفوق سبك از آغاز تا پايان زمین های مسابقه را
به آتش ميكشد .شتابگيري سريعتر ،صعود آسانتر و پايين آمدن با كنترل كامل.

XTC ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کمکدار  Rockshox SIDریموت قفل شو با 100میلیمتر حرکت
 12سرعته Sram GX Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Level T
 Giant XCR1کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
کربن /آبی

XTC ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced

کمکدار  FOX32 Rhythmبا 100میلیمتر حرکت
 12سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
 Giant XC-1با تایر تیوپ لس Maxxis
کربن /سبز نئون

XTC SLR
سريع ،چابك ،هماهنگ با مسير .هدايت  Hardtailكالسيك با كنترل بهتر چرخهاي  27.5اينچي.

XTC SLR 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SLR
کمکدار SR Suntour Raidonقفل شو ریموت دار با 100میلیمتر حرکت
 12سرعته Shimano XT-SLX
دیسک هیدرولیک TRP Slat T4
 Giant XCR 1 27.5کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
مشکی /نارنجی -زغالی /سبز نئون

XTC SLR 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SLR
کمکدار SR Suntour Raidonقفل شو ریموت دار با 100میلیمتر حرکت
 30سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک TRP Slat X2
 Giant XC-2با قابلیت تیوپ لس
خاکستری /زرد -زغالی/قرمز نئون /مشکی

XTC SLR FRAME
مشخصات :
بدنه:

آلیاژآلومینیوم سبک ALUXX SL

XTC 800
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:
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آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار “ Giant WIN 30 27.5قفل شو ریموت دار
 30سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
“Giant Pineta 27.5
مشکی /نارنجی -مشکی /آبی -سفید /مشکی -مشکی/قرمز

XTC 820
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار “ Giant WIN 30 27.5قفل شو ریموت دار
 11سرعته Sram NX
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
“DT Swiss 27.5
سبز /مشکی -سفید /قرمز -مشکی /آبی

XTC ADVANCED +
ي در مسيرهاي ناهموار و  .XCاين دوچرخه
رقص مسیرهای خاکی باریک .گزينههاي نامحدود براي ماجراجوي 
 Hardtailسرعت و بازدهي را با كنترل بيشتر  27.5+تركيب ميكند.

XTC ADVANCED +2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا گوشواره افقی(قابلیت تغییر به چرخ “)29
کمکدار  Rockshox Judyریموت قفل شو با  100میلیمترحرکت
 11سرعته Shimano SLX
دیسک هیدرولیک Shimano MT500
 Giant GE35با تایر تیوپ لس Maxxis 2.8*27.5
زرد نئون /مشکی

XTC ADVANCED + / 29ER
FRAME
مشخصات :
بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا گوشواره افقی(قابلیت به چرخ “)29
کربن /مشکی
بست زین داخلی
قابلیت تک سرعته شدن
تقویت شفت توپی عقب به  148میلیمتر

XTC ADVANCED 29ER
غلط بلند .سرعت  ،XCكنترل نرم و همهكاره بودني كمنظير .اين دوچرخه  29اينچي سبك وزن ،شخصيتهاي
متعددي دارد.

XTC ADVANCED 29ER 0
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا گوشواره افقی (قابلیت تغییربه چرخ “)27.5
کمکدار Fox 32 Float SC Factory
ریموت قفل شو با  100میلیمترحرکت
 12سرعته Sram XX1 Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Level Ultimate
“ Giant XCR0 29کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
دودی کربن /نارنجی

XTC ADVANCED 29ER 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا گوشواره افقی (قابلیت تغییر به چرخ “)27.5
کمکدار  Rockshox Sidریموت قفل شو با  100میلیمترحرکت
 12سرعته Sram GX Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Level TL
“ Giant XCR1 29کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
قرمز نئون مات /دودی کربن براق /مشکی

XTC ADVANCED 29ER 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا گوشواره افقی (قابلیت تغییر به چرخ “)27.5
کمکدار  Fox 32 Float SC Performanceبا  100میلیمترحرکت
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک MT500
“ Giant XC-1 29با تایر تیوپ لس Maxxis
دودی کربن /زرد نئون

XTC ADVANCED 29ER 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا گوشواره افقی (قابلیت تغییر به چرخ “)27.5
کمکدار  SR Suntour Raidonبا  100میلیمترحرکت
 10سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
“ Giant XC-1 29با تایر تیوپ لس Maxxis
دودی کربن /قرمز نئون /آبی

ANTHEM ADVANCED PRO 29ER
سرعت خالص  .XCاين دوچرخه  29اينچي دوباره مهندسي شده ،در زمينهاي  XCچالشانگيز،
ضيافت برپا ميكند .سبك ،نرم و پايدار ،اين يك مسير سريع به جايگاه است.

ANTHEM ADVANCED PRO 29ER 0
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

تمام کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا دامنه حرکت 90میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 32 Float SC Factoryبا دامنه حرکتی100میلیمتر
 12سرعته Sram XX1 Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Level Ultimate
“ Giant XCR 0 29کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
 Fox Float Factoryبا تنظیم ریموت روی فرمان
دودی کربن/آبی

ANTHEM ADVANCED PRO 29ER 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

تمام کامپوزیت کربن  Advancedبا دامنه حرکت 90میلیمتری () Meastro
کمکدار  Fox 32 Float SC Factoryبا دامنه حرکتی100میلیمترحرکت
 12سرعته Sram GX1 Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Level TL
“ Giant XCR 1 29کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
 Fox Float Factoryبا تنظیم ریموت روی فرمان
دودی کربن/قرمز

ANTHEM 29ER
سرعت خالص  .XCاستاد فني زمينهاي  XCبا سرعت و پايداري .اين دوچرخه  29اينچي جديد براي
مسابقات  ،XCماراتونها و يا تریل ،عالي است.

ANTHEM 29ER 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 90میلیمتری () Meastro
کمکدار Rockshox Recon RLقفل شو با دامنه حرکتی  100میلیمتر
 20سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک MT500
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Deluxe
آبی /مشکی
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ANTHEM ADVANCED 29ER
سرعت خالص  .XCاز ميان مسیرهای خاکی باریک چالش برانگيز پرواز كنيد .در يك ماراتون  XCپيروز
شويد .اين دوچرخه  29اينچي جديد با فنربندي كامل ،غلبه كامل بر  XCرا تحويل ميدهد.

ANTHEM ADVANCED 29ER 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 90میلیمتری () Meastro
کمکدار Rockshox Sid RLقفل شو با دامنه حرکتی  100میلیمتر
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک
“ Giant XCR 1 29کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Deluxe RT
مشکی /سبز

ANTHEM ADVANCED
به كوهستان حمله كنيد .براي دستيابي به سرعت و كنترل روي زمينهايي كه از نظر تكنيكي چالشانگيز
هستند ،اين دوچرخه كامپوزيت سبك وزن به شما كمك ميكند تا در مسابقه جلو بيفتيد.

ANTHEM ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی و
دامنه حرکت 110میلیمتری () Meastro
کمکدار  Fox 34 Float Performance Eliteبا دامنه حرکتی  130میلیمتر
 12سرعته Sram GX Egale
 Sramدیسک کامپوزیت Guide TRX 1
 Giant TRX 1کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float Performance
خاکستری /نارنجی

ANTHEM ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 110میلیمتری ()Meastro
کمکدار Rockshox Revelation RCبا  130میلیمتر حرکت
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک SLX
 Giant TRX 1کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Deluxe RT
براق /زرد /مشکی
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ANTHEM ADVANCED FRAME
مشخصات :
بدنه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 110میلیمتری Meastro
مفصل(لینک) تمام کربن
Rockshox Super Deluxe RCT
تقویت شفت توپی عقب به  148میلیمتر
طوسی /نارنجی

ANTHEM
به كوهستان حمله كنيد .سريعتر صعود كنيد ،با راحتي كامل پايين بياييد .اين دوچرخه ثابت شده  XCو
مسيرهاي ناهموار ،زمينهاي چالشانگيز را در سرعتهاي باال اداره ميكند.

ANTHEM 1
مشخصات :
بدنه:

ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 90میلیمتری () Meastro
کمکدار Rockshox Pike RCبا  130میلیمتر حرکت
 12سرعته Sram GX Egale
دیسک هیدرولیک Sram Guide R
 Giant TRX1کرین با تایرتیوپ لس Maxxis
Rockshok Deluxe RT
خاکستری /آبی

ANTHEM 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 110میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox34 Rhythmبا  130میلیمتر حرکت
 11سرعته Shimano SLX
دیسک هیدرولیک M6001 Shimano
 Gaint XC-1با تایرتیوپ لس Maxxis
Fox Float Performance
مشکی/قرمز نئون -آبی/نارنجی

ANTHEM 3 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 110میلیمتری () Meastro
کمکدار Rockshox Recon Gold RLقفل شو با دامنه حرکتی  130میلیمتر
 30سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Deluxe
مشکی /زرد نئون

TRANCE ADVANCED
كنترل و راحتي براي همه با فنربندي كامل .فقط در روياي سواري در مسیرهای خاکی باریک نباشيد ،با اين
دوچرخه آن را تحقق بخشيد.

TRANCE ADVANCED 0
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار  Rockshox Pike RCT3با  150میلیمترحرکت
 12سرعته Sram X01 Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Guide RSC
 Giant TRX 0کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
 Rockshox Super Deluxe RTبا ریموت قفل شو
مشکی کربن /زرد نئون

TRANCE ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار  Fox 34 Float Performance Eliteبا دامنه حرکتی  150میلیمتر
 11سرعته Sram GX Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Guide RS
 Giant TRX 1کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float DPX2
آبی /قرمز /آبی

TRANCE ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:
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تمام کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا دامنه حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار  Rocks hox Revelation RCبا  150میلیمترحرکت
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک SLX
 Giant TRX1کرین با تایر تیوپ لس Maxxis
RockShox Deluxe RT
خاکستری /نارنجی نئون

TRANCE
اين دوچرخه اهميتي نميدهد مسير به كجا ميرود .باال ،پايين ،همه جا ،اين دوچرخه هميشه سرعت ،رواني و
كنترل كامل را تامين ميكند.

TRANCE 1 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 34 Float Performance Eliteبا دامنه حرکتی  150میلیمتر
 12سرعته Sram GX Egale
 Shimanoدیسک هیدرولیک MT365
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float Performance DPX2
خاکستری /نارنجی نئون

TRANCE 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت
 140میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 34 Rhythmبا دامنه حرکتی  150میلیمتر
 11سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک SLX
 Giant XC-1با تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float Performance
خاکستری /زرد نئون -قرمز نئون /مشکی

TRANCE 2 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه
حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 34 Rhythmبا دامنه حرکتی  150میلیمتر
 22سرعته Shimano SLX
 Shimanoدیسک هیدرولیک MT500
 Giant XC-1با تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float Performance
مشکی /آبی -قرمز نئون /مشکی

TRANCE 3 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار  SR Suntour Aion 35با  150میلیمترحرکت
 20سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Super Deluxe R
زغالی /مشکی /نارنجی

TRANCE 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 140میلیمتری () Meastro
کمکدار  SR Suntour Aion 35با  150میلیمترحرکت
 10سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M365
 Giant XC-1 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Deluxe R
زغالی /مشکی /نارنجی -سبز نئون /سفید

TRANCE JR 26
فراخوانی ویژه همه دوچرخه سواران جوان .این دوچرخه با سیستم تعلیق دوگانه جدید ،سلطان سواری مسیرهای
تریل است .سریع و در نهایت لذت برانید.

trance jr 26
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلومینیوم ALUXX
کمکدار  Rockshox Recon Silverریموت قفل شو با دامنه حرکتی  110میلیمتر
 11سرعته Sram NX
دیسک هیدرولیک Shimano M396
”Giant GE35 26
Rockshox Super Deluxe RT
مشکی /قرمز /آبی
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REIGN ADVANCED
خرد شدنيترين مدل  Reignتا امروز .اين دوچرخه استقامت جديد سرعت و كنترل پايدار را روي زمينهاي
خشن و سخت تحويل ميدهد.

REIGN ADVANCED 0
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی

و دامنه حرکت 160میلیمتری () Meastro
کمکدار  Rockshox Lyrick RCT3 Solo Airبا  160میلیمترحرکت
 12سرعته Sram X01 Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Guide RSC
 DT Swiss EX 1501 Splineبا تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Super Deluxe Coil RT
کربن مات /آبی

REIGN ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 160میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 36 Performance Eliteبا دامنه حرکتی  160میلیمتر
 12سرعته Sram GX Eagle
 Sramدیسک هیدرولیک Guide RS
 DT Swiss E1700 Splineبا تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float DPX2 Performance
سبز براق /مشکی

REIGN ADVANCED FRAME
مشخصات :
بدنه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی و
دامنه حرکت 160میلیمتری () Meastro
مفصل(لینک) تمام کربن
Rockshox Super Deluxe Coil RT
تقویت شفت توپی عقب به  148میلیمتر
کربن مات /کربن براق

REIGN
حكمراني كنيد .از مسابقات استقامت گرفته تا زمينهاي كوهستاني با شيبهاي تند REIGN ،غرور كافي
براي برخورد با آنها را دارد .كنترل بيشتر ،راحتي بيشتر.

REIGN 1.5 GE
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 160میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 36 Float Performanceبا دامنه حرکتی  160میلیمتر
 12سرعته Sram GX Egale
 Sramدیسک هیدرولیک Guide RS
 Giant P-AM2با تایر تیوپ لس Maxxis
Fox Float DPX2 Performance
خاکستری مات /نارنجی نئون

REIGN 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم سبک کمکدار  ALUXX SLبا دامنه حرکت 160میلیمتری () Meastro
کمکدار  Rockshox Yari RC Solo Airبا  160میلیمترحرکت
 10سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک Deore
 Giant P-AM2با تایر تیوپ لس Maxxis
Rockshox Deluxe RT
آبی مات /مشکی

GLORY ADVANCED
يك دوچرخه  DHكه ميداند چطور پيروز شود .از مسیرهای کاپ های جهاني تا مسيرهاي محلي شما ،راحتي و
كنترل كامل را در اختيار خواهيد داشت.

GLORY ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
کمک بدنه:
رنگ:

کامپوزیت کربن کمکدار  Advancedبا مثلثی عقب آلومینیومی
و دامنه حرکت 200میلیمتری () Meastro
کمکدار Fox 40 Performance Eliteبا دامنه حرکتی  200میلیمتر
 10سرعته Shimano ZEE
 Shimanoدیسک هیدرولیک ZEE
 Giant P-AM2 Discبا تایر تیوپ لس Maxxis
Fox DHX2 Performance Elite
کربن مات /کربن براق /رنگین کمان

TALON
مسيرهاي جديد را به آتش بكشيد .از مسيرهاي خاكي گرفته تا مسیرهای خاکی باریک ،اين دوچرخه
ميتواند هدايت نرم و كنترل راحت را براي سواري شما فراهم كند.

TALON 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntour Raidonبا  100میلیمتر حرکت
 20سرعته Shimano Deore
 Shimanoدیسک هیدرولیک M315
 Giant XC-2با تایر تیوپ لس Maxxis
قرمز نئون /مشکی

TALON 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntour XCM HLOقفل شو با  100میلیمتر حرکت

 18سرعته Shimano Deore/Acera
 Shimanoدیسک هیدرولیک M315
 Giant XC-2با تایر تیوپ لس Maxxis
زرد /مشکی /زغالی -آبی  /مشکی

TALON 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntour XCM HLOقفل شو با  100میلیمتر حرکت
 24سرعته Shimano Altus/Acera
 Tektroدیسک هیدرولیک HDC-M290
 Gaint GX03دوجداره Maxxis
مشکی /قرمز نئون -مشکی /فیروزه ای /آبی
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REVEL
ماجراجويي خارج از جاده از اينجا شروع ميشود .از مسيرهاي دوچرخهسواري تا مسيرهاي جنگلي ،اين
دوچرخه براي اولين هجوم شما به سواري در جادههاي ناهموار ،عالي است.

REVEL 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار (“ SR Suntour M3010 (26با  63میلیمتر حرکت
 21سرعته  EF 51کالجی Shimano
ویبرک
 Giant CH17 ”26آلومینیومی
خاکستری /سبز -مشکی/زرد/آبی

RINCON
يك دوچرخه جذاب براي دوچرخه سواران ورزشي خارج از جاده .از سواري خود روي مسير دوچرخه لذت
ببريد يا سواري در مسيرهاي ناهموار محلي را به يك ماجراجويي واقعي تبديل كنيد.

RINCON DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار (“ SR Suntour XCT HLO (27.5با  100میلیمتر حرکت
 24سرعته Shimano Acera
دیسک هیدرولیک Tektro HD-M285
 Giantدوجداره آلومینیومی “27.5
مشکی/قرمز -مشکی /آبی /نارنجی -مشکی /سبز

RINCON
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار Giant
 21سرعته Shimano Tourney
ویبرک
 Giantدوجداره آلومینیومی “26
مشکی /آبی -مشکی /سبز
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با اصالت
با تمام قدرت
مثبت اندیش
آزاد از هر لحاظ

 LIVبرنــد خــاص و متعلــق بــه بانــوان اســت .هــدف اصلــی مــا ایجــاد انگیــزه ی بیشــتر و راحــت تــر کــردن دوچرخــه
ســواری بــرای بانــوان اســت تــا ایــن ورزش بــه صــورت عمــده در بیــن فعالیــت هــای ورزشــی بانــوان قــرار گیــرد.
فرقــی نمــی کنــد توانایــی دوچرخــه ســواری شــما در چــه حــد اســت LIV ،بــرای هــر ســطح و کاربردهــای مختلــف بــرای
بانــوان مــدل مناســبی پیشــنهاد مــی کنــد.
جاینــت دوچرخــه و لــوازم جانبــی طراحــی شــده بــرای بانــوان را بــا نــام تجــاری LIVتولیــد مــی کنــد .تفــاوت دوچرخــه
هــای LIVو  GIANTتنهــا در رنگبنــدی و تزیینــات آنهــا نیســت بلکــه ،دوچرخــه هــای  LIVتمام ـا ً از ابتــدا بــرای بانــوان
طراحــی شــده انــد .لبــاس و لــوازم جانبــی هــم کامـا ً بــا نیازهــای بانــوان تغییــر یافتــه اســت.

معنی و مفهوم

چیست؟

 (FUNCTIONعملکرد ) (FORM ،طراحی ) (FIT ،اندازه )
فلسفه ای است که ما با دنبال کردن آن ،طراحی و تولید دوچرخه ی بانوان را ادامه می دهیم.

فلسفه طراحی 3F
 FIT.1بــه دلیــل تفــاوت در فیزیــک بدنــی مــردان و زنــان از لحــاظ تقســیم وزن و مرکــز جــرم ،زاویــه بنــدی و انــدازه ی دوچرخــه متفاوتــی
نســبت بــه مــدل هــای مردانــه مــورد نیــاز اســت .محــل قرارگیــری مرکــز جــرم خانــم هــا پاییــن تــر از آقایــان اســت و تمرکــز نیــرو بــرای خانــم
در قســمت پاییــن بــدن مــی باشــد ،پــس بــرای تمرکــز جــرم و تعــادل بایــد نســبت بــه توپـــی تنــه توزیــع و تقســیم شــود تــا اتــاف انــرژی
کمتــر ،راحتــی ســواری و تعــادل بهتــری را داشــته باشــند.

تغییرات طراحی در دوچرخه های LIV

 زاویــه بــدن LIV :در هــر رشــته و هــر ســطح دوچرخــه ســواری بــا تغییــر هندســه تنــه ،زاویــه بــدن دوچرخــه ســوار را ،بــا توجــه بــه فیزیــکبانــوان و کارایــی در آن رشــته تنظیــم مــی کنــد.
 زاویــه زیــن :طراحــی زیــن بــا زاویــه مناســب در هــر مــدل ،امــکان قــرار گرفتــن مرکــز جــرم بانــوان را بــر توپــی تنــه ی دوچرخــه مــی دهــد،در نتیجــه اتــاف انــرژی کاهــش و راحتــی ســواری افزایــش پیــدا مــی کنــد.
 زاویــه پیشــانی :ایــن زاویــه نســبت بــه نــوع رشــته و هماهنــگ بــا زاویــه بــدن و زاویــه زیــن طراحــی مــی شــود تــا کنتــرل و راحتــی ســواریبیشــتری حاصــل شــود.
 طــول کرپــی :بــا توجــه بــه ســایز چــرخ و انتقــال وزن دوچرخــه ســوار بــه توپــی تنــه انتخــاب مــی شــود و خســتگی در دســت هــا و شــانه راکاهــش مــی دهد.
 طول فرمان :مناسب با فیزیک بدن بانوان و کوچکتر بودن عرض شانه ها. FORM.2رنــگ بنــدی و طراحــی جدیــد بــرای دوچرخــه هــای  LIVدر ســه رده  X ROAD, ON ROADو  OFF ROADبــا لبــاس هــا و
لــوازم جانبــی  LIVهماهنــگ هســتند و ایــن هماهنگــی بانــوان را بــه خریــد ایــن محصــوالت تشــویق مــی کنــد.

FUNCTION.3
 الیه گذاری بهینه شده تنه های کربن:طراحــی و رونــد ســاخت و الیــه گــذاری بدنــه هــای کربــن  LIVنســبت بــه فیزیــک بدنــی بانــوان بهینــه شــده ،بــه صورتــی کــه نقــاط متفاوتــی
از مــدل هــای آقایــان تقویــت مــی شــود .ایــن تفــاوت در کیفیــت ســواری و کــم کــردن وزن تاثیــر خواهــد گذاشــت.
 قطعات محرکه:انتخاب سیم دنده و لوازم دوچرخه ،همه با در نظر گرفتن اندازه و نسبت دنده های مناسب برای بانوان صورت می گیرد.
 زین :بهترین زین مناسب برای بانوان.زیــن  LIVدر دو رده ی  FORWARDو  UPRIGHTبــا تکنولــوژی  PARTICLE FLOWبــر روی دوچرخــه هــای  LIVنصــب شــده اســت کــه
بهتریــن زیــن موجــود بــرای بانــوان در هــر رده مــی باشــد.

BIKE SIZE & FIT
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Liv Sizing Chart

Liv Angle Chart

یکی از اهداف فلسفه  3fدر طراحی دوچرخه رسیدن به بهترین زاویه و شکل قرار گیری دوچرخه سوار برای مدل های
مختلف می باشد .برای مثال دوچرخه  AVOW,TRIATHLONدوچرخه سوار را در زاویه  30درجه قرار می دهد تا حالت
آیرودینامیکی باالیی داشته باشد.
در طرف دیگر دوچرخه  SUEDEبا زاویه  80درجه راحت تر ین و ساده ترین حالت سواری را فراهم می کند .هر مدل با
توجه به کاربرد آن طراحی می شود تا زاویه و شکل قرارگیری مناسب بدن با آن رشته و کاربرد را داشته باشد.

On-Road
ENVIE ADVANCED PRO
مناسب براي سريعتر بودن .اين دوچرخه جادهاي آيروديناميك طراحي شده بود تا قدرت بانوان را مهار كرده
و باد را بشكافد .سوار شويد و در جلوي گروه حركت كنيد.

ENVIE ADVANCED PRO
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
تمام کامپوزیت کربن Over Drive 2
کامپوزیت کربن یک پارچه Aero SLR
 11سرعته Shimano Ultegra Di2
Giant Speed Control SLR
کربن  Giant SLR1 Aeroبا تایر تیوب لس
مشکی /آبی تیره /بنفش /قرمز

ENVIE ADVANCED PRO
FRAME
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست ترمز:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن Vector
تمام کامپوزیت Over Drive 2
Giant Speed Control SLR
مشکی /آبی تیره /ارغوانی /قرمز
دارای سنسور سرعت

ENVIE ADVANCED
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مناسب براي سريعتر بودن .اين دوچرخه جادهاي آيروديناميك طراحي شده بود تا قدرت بانوان را مهار
كرده و باد را بشكافد .سوار شويد و در جلوي گروه حركت كنيد.

ENVIE ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
زین:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کامپوزیت کربن Over Drive
Liv Contact SL
 11سرعته Shimano Ultegra
Giant Speed Control
کربن  Giant SL1 Aeroبا تایر تیوب لس
مشکی /آبی تیره /سبز

LANGMA ADVANCED SL
به قله پرواز كنيد .اين دوچرخه مسابقه فوقالعاده سبك وزن با ويژگيهاي نوآورانه آيروديناميك ،سرعت و
قابليت الزم براي هر مسابقه ،صعود يا سواري جادهاي را فراهم ميكند.

LANGMA ADVANCED SL 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advanced SLبا لوله زین یکپارچه
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
تمام کامپوزیت کربن Giant Contact SLR
Shimano Ultegra Di2
کربن  Giant SLR 1با تایر تیوب لس
بنفش تیره

LANGMA ADVANCED PRO DISC
به قله پرواز كنيد .اين دوچرخه مسابقهاي كه مانند پر سبك است ،سرعت و قدرت مورد نياز براي هر صعود،
مسابقه يا سواري را تحويل ميدهد.

LANGMA ADVANCED PRO
1DISC
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا طراحی لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
آلومینیومی Giant Contact SL
 11سرعته Shimano Ultegra
 Giant SLR 1Discکربن با تایر تیوب لس
قرمز

LANGMA ADVANCED PRO
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به قله پرواز كنيد .اين دوچرخه مسابقهاي كه مانند پر سبك است ،سرعت و قدرت مورد نياز براي هر صعود،
مسابقه يا سواري را تحويل ميدهد.

LANGMA ADVANCED PRO 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا طراحی لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive2
آلومینیومی Giant Contact SL
 11سرعته Shimano 105
 Giant SLR 1کربن با تایر تیوب لس
قرمز تیره

LANGMA ADVANCED
به قله پرواز كنيد .اين دوچرخه مسابقهاي كه مانند پر سبك است ،سرعت و قدرت مورد نياز براي هر صعود،
مسابقه يا سواري را تحويل ميدهد.

LANGMA ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا طراحی لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive
آلومینیومی Giant Connect
 11سرعته Shimano Ultegra
 Giant P-R2با تایر تیوب لس
مشکی

LANGMA ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن  Advancedبا طراحی لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive
آلومینیومی Giant Connect
 11سرعته Shimano 105
 Giant P-R2با تایر تیوب لس
مشکی /نقره ای تیره

LANGMA ADVANCED 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:
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کامپوزیت کربن  Advancedبا طراحی لوله زین کربن Variant
تمام کامپوزیت کربن Over Drive
آلومینیومی Giant Connect
 10سرعته Shimano Tiagra
 Giant S-R2با تایر تیوب لس
نقره ای

AVOW ADVANCED PRO
فراتر از بهترينهاي شما .تناسب عالي ،سهولت تنظيم و خصوصيات آيروديناميكي يك قهرمان توقفناپذير را
در اولين دوچرخه واقعا مخصوص بانوان با عملكرد باال براي رشته هاي سهگانه ،ايجاد كرده است.

AVOW ADVANCED PRO 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست طوقه:
رنگ:
دارای دو ققمه آب

کامپوزیت کربن  Advancedبا لوله زین کربن آیرودینامیکی
کامپوزیت کربن Over Drive
آلومینیومی Giant Contact
Shimano Ultegra Di2
 Giant SLR-1 Aeroکربن
سبز تیره /سبز /نارنجی

AVAIL ADVANCED
فراتر از حد است .از ماجراجوييهاي يك نفره تا سواريهاي جادهاي گروهي ،اين دوچرخه سبك و راحت بوده
و براي بانوان مهندسي شده است.

AVAIL ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
کرپی وفرمان:
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
تمام کامپوزیت کربن Over Drive
آلومینیومی Giant Connect
 11سرعته Shimano Ultegra
دیسک هیدرولیک Giant Conduct
 Giant P-R2 Discبا تایر تیوب لس
مشکی /سفید /رنگین کمان

FLOURISH
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باهوش و شيك .يك روش هوشمندانه ،شيك و برازنده براي گردش در شهر .يك دوچرخه همه كاره سبك
وزن با طراحي فكر شده كه سفرهاي عادي را مفرحتر ميسازد.

FLOURISH 4
مشخصات :
بدنه:
ست دنده:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
 7سرعته Shimano SL-RS45
زین راحت LIV
آبی/مرجانی -سفید /نارنجی

X-Road

BLISS
سعادت خود را پيدا كنيد .مجهز شده براي اداره همه چيز .راحت و شيك به پيشواز جادههاي هموار،
مسيرهاي عادي و مسيرهاي ناهموار خاكي برويد.

BLISS 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntor XCTقفل شو
“Giant GX28 27.5
کالجی Shimano EF 51
دیسک مکانیکال Tektero TKB172 Disc
بنفش تیره /قرمز /آبی روشن

BLISS 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:
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آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار  SR Suntor XCTقفل شو
“Giant GX28 27.5
 21سرعته Shimano Tourney EF 40
دیسک مکانیکال Tektro TKB
تیله ای/آبی/مرجانی -مشکی /قرمز /نارنجی

SUEDE
واقع مفرح .سفرهاي روزانه يا ماجراجوييهاي آخر هفته را روي اين دوچرخه كه الهام بخش اعتماد به نفس
است ،به يك لذت واقعي تبديل كنيد.

SUEDE 2
مشخصات :
بدنه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
Giant GX-02
کالجی Shimano EF 51
دیسک مکانیکال Tektro TKB
سبز تیره /قرمز تیره /هلویی

Off-Road

OBSESS ADVANCED
دوچرخه ای با بهترین سرعت .در کنار مسابقات حرفه ای  ،XCعبور از میان کوه ها و پایین آمدن از مسیر-
های باریک را به راحتی ممکن می سازد .این دوچرخه سبک وزن ،رضایت بانوان دوچرخه سوار را برای ایجاد
سرعت و کنترل باال جلب خواهد نمود.

OBSESS ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کمکدار  RockShox SID RLقفل شوبا  100میلیمتر حرکت
 Giant XCR1کربن با تایر تیوپ لس Maxxis
 12سرعته Sram GX Eagle
دیسک هیدرولیک Sram Level T
مشکی /آبی تیره /صورتی /قرمز

OBSESS ADVANCED 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

کامپوزیت کربن Advanced
کمکدار  RockShox Reba RLقفل شوبا  100میلیمتر حرکت
 Giant XC1با تایر تیوپ لس Maxxis
 11سرعته Shimano SLX
دیسک هیدرولیک Shimano Deore
سفید

OBSESS SLR
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اغوا شده با سرعت .در تمام مسيرهاي مسابقه  XCاز ميان گذرگاههاي كوهستاني تا مسیرهای خاکی
باریک و Flowtrailها ،اين دوچرخه سبك وزن با عملكرد باال ميتواند بانواني كه به دنبال سرعت و
كنترل هستند را راضي كند.

OBSESS SLR 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژآلومینیوم فوق العاده سبک ALUXX SLR
کمکدار  RockShox 30 Goldریموت قفل شوبا  100میلیمتر حرکت
 Giant XC-2کربن با تایر تیوپ لس Maxxis
 20سرعته Shimano SLX/Deore
دیسک هیدرولیک Shimano M365
قرمز /مشکی /نقره ای

EMBOLDEN
جسور باشيد .كمي شرارت و محدودههاي ناشناخته را با اين دوچرخه كشف كنيد .يك دوچرخه عالي براي
قرار دادن شما در مسيرهاي ناهموار و مسیرهای خاکی باریک.

EMBOLDEN 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
کمک تنه:
رنگ:
R

کمکدار آلیاژ آلومینیوم  ALUXXبا  120میلیمتر دامنه حرکتی ()Flex Point
کمکدار  SR Suntour Axon RL-Rریموت قفل شوبا  120میلیمترحرکت
 Giant XC-2با تیر تیوپ لس Maxxis
 18سرعته Shimano Deore/Alivio
دیسک هیدرولیک Shimano M315
Suntour Epixon R
مشکی /قرمز /آبی روشن

Suspension System

PIQUE ADVANCED
اوج عملكرد .صعود سريع ،پايين آمدن سريع ،اين محصول يك دوچرخه همهكاري مسير  XCبا پيوستگي به
سرعت است.

PIQUE ADVANCED 1
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:

ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
کمک تنه:
رنگ:

کمکدار کامپوزیت کربن  Advancedبا مثلث عقب
آلومینیومی  ALUXXبا  120میلیمتر دامنه حرکتی()Meastro
کمکدار  Fox 34 Float Performance Eliteبا  130میلیمترحرکت
 Giant TRX-1کربن با تایر تیوپ لس Maxxis
 12سرعته Sram GX Eagle
دیسک هیدرولیک Sram Guide RS
Fox Float Performance Elite
بنفش تیره

PIQUE
اوج عملكرد .صعود سريع ،پايين آمدن سريع ،اين محصول يك دوچرخه همهكاري مسير  XCبا پيوستگي به
سرعت است.

PIQUE 3
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
کمک تنه:
رنگ:

کمکدارآلیاژ آلومینیوم سبک  ALUXX SLبا  120میلیمتر دامنه حرکتی ()Meastro
کمکدار  RockShox Recon Goldبا  130میلیمتر حرکت
 Giant XC1با تایر تیوپ لس Maxxis
 20سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک Shimano M365
RockShox Deluxe R
لوله زین کمکدار  Giant Connectبا سویچ تنظیم
قرمز تیره /آلومینیومی
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HAIL
زنده باد ملكه .ساخته شده تا در سرعتهاي باال براي دوچرخهسواران شكستناپذير زنده شود .اين دوچرخه
مناسب براي مسابقات استقامت ميتواند زمينهاي فني را مانند يك رويا پشت سر بگذارد.

HAIL 2
مشخصات :
بدنه:
ست دوشاخه:
ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
کمک تنه:
رنگ:

کمکدارآلیاژ آلومینیوم سبک  ALUXX 160 SLمیلیمتر دامنه حرکتی ()Meastro
کمکدار  RockShox Yari RCبا  160میلیمتر حرکت
 Giant P-AM2با تایر تیوپ لس Maxxis
 11سرعته Shimano SLX
 11سرعته دیسک هیدرولیک Shimano SLX
RockShox Deluxe R
لوله زین کمکدار  Giant Contact SL DHبا سویچ تنظیم
سبز تیله ای

TEMPT
به سواري خود الهام ببخشيد .وارد جادههاي خاكي شده و مسيرتان به اولين را پشت سر بگذاريد .اين
دوچرخه دوستي است كه يك دنياي كامال جديد را در مقابل شما ميگشايد.

TEMPT 1
مشخصات :
بدنه:

ست دوشاخه:

ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار Suntour Raidonریموت قفل شو با  100میلیمتر حرکت
 Giant XC-2آلومینیومی دو جداره با تایر تیوب لس
 20سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک Shimano M315
نقره ای تیره

TEMPT 2
مشخصات :
بدنه:

ست دوشاخه:

ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار Suntour XCMریموت قفل شو با  100میلیمتر حرکت
 Giant XC-2آلومینیومی دو جداره با تایر تیوب لس
 18سرعته Shimano Deore /Alivio
دیسک هیدرولیک Shimano M315
سفید

TEMPT 3
مشخصات :
بدنه:

ست دوشاخه:

ست طوقه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

آلیاژ آلومینیوم ALUXX
کمکدار Suntour XCTریموت قفل شو با  100میلیمتر حرکت
 Giant GX03آلومینیومی دو جداره
 18سرعته Shimano Acera/Altus
دیسک هیدرولیک Tektro M285
مشکی /بنفش تیره
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power
power
your
your
journey.
journey.

on-road
QUICK-E+
QUICK-E+ 28 MPH
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive proبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
کمکدار SR Suntour NEX
 20سرعته Shimano DEORE
دیسک هیدرولیک
خاکستری جنگنده
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x-road
EXPLORE E+
EXPLORE E+ 2 GTS 25KM/H
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive proبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
کمکدار SR Suntour NEX
 9سرعته Shimano ALIVIO/ACERA
دیسک هیدرولیک TEKTRO M285
مشکی /قرمز

EXPLORE E+ 3 GTS 20MPH
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive proبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 400
کمکدار SR Suntour NEX
 9سرعته Shimano ALIVIO/ACERA
دیسک هیدرولیک TEKTRO M285
مشکی /لیمویی

TOUGHROAD GX E+
TOUGHROAD GX E+ 20MPH
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive Sportبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
آلیاژآلومینوم سبک ALUXX SL
SRAM APEX
دیسک هیدرولیک SRAM APEX
مشکی مات

off- road
DIRT-E+
DIRT-E+ 0 PRO 25KM/H
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
رنگ:

موتور مرکزی (یا ماها ژاپن)  Giant SyncDrive proبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
کمکدار FOX 34 Float performanceبا 120میلیمترحرکت
 11سرعته Shimano Full XT
مشکی/آبی

DIRT-E+ 1 PRO 20MPH
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive proبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
کمکدارRock Shox Revelation 35با 120میلیمترحرکت
 11سرعته Shimano XT/SLX
دیسک هیدرولیک Shimano
قرمز نئون /نارنجی

DIRT-E+ 2 20MPH
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive Sportبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
کمکدار  SR Suntour XCR 32با ریموت قفل شو 120میلیمترحرکت
 18سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک Shimano M315
مشکی /قرمز /نارنجی
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DIRT-E+ 3 POWER 25KM/H
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive Sportبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 500
کمکدار  SR Suntour XCM LO-Rبا قفل شو 120میلیمترحرکت
 9سرعته Shimano Deore
دیسک هیدرولیک Shimano M315
مشکی /سفید

VALL-E+
VALL-E+3 20MPH
مشخصات :
تیپ موتور:
باطری:
دو شاخه:
ست دنده:
ست ترمز:
رنگ:

موتور مرکزی  Giant SyncDrive Sportبا گشتاور  80نیوتن متر
لیتیم یون Giant Energy pak 400
 SR SUNTOUR XCM LOبا  120میلیمتر
Shimano DEORE/ACERA
دیسک هیدرولیک TEKTRO M285
سبز تیره

dream it.

ride it.

