


از ســال 1972 ، جاینــت یــک مأموریــت روشــن داشــت: کــه نهایــت تجربــه و لــذت دوچرخــه ســواری را بــرای مشــتریان 
خــود فراهــم آورد. بــرای همــه دوچرخــه ســواران، در همــه نقــاط جهــان.

بــا گذشــت ســالها، مــا بــه آن مأموریــت وفــادار مانــده ایــم، هرچنــد بــرای دســتیابی بــه ارتقــای بیشــتر و رضایتمنــدی 
مشــتریان در تــاش و تکاپــو هســتیم. ایــن باعــث ایجــاد یــک حــس مــی شــود:  تجربــه دوچرخــه ســواری کــه در کنــار 

تکنولــوژی و فرهنــگ متعــارف آن بــه طــور مــداوم در جهــت بهینــه شــدن در حــال تغییــر اســت.

ــن هــای  ــرای تمری ــا یــک دوچرخــه حرفــه ای ب ــاده باشــید ی چــه شــما خواهــان یــک دوچرخــه مســابقه ســطح فــوق الع
ــا حتــی یــک  ــرای تفریــح و ســرگرمی در طبیعــت و کوهســتان مــد نظــر داشــته باشــید و ی ــا یــک دوچرخــه ب ــه، ی روزان
دوچرخــه  برقــی شــهری بــرای رهایــی از ترافیــک و رفــت و آمــد روزانــه ســالمتر و لــذت بخــش تــر .... هیــچ تفاوتــی 
نمــی کنــد. آنچــه مســلم اســت: امــروزه دوچرخــه هــای جاینــت در تمــام ســطوح از همیشــه بــه لحــاظ قــدرت تکنیــکال در 

ســطح باالتــری قــرار دارنــد. دوچرخــه هــای امــروزی تقریبــاً فرصــت هــای بــی پایــان را ارائــه مــی دهنــد.
در جاینــت، افتخــار مــی کنیــم کــه یــک کاتالیــزور بــرای پیشــرفت دوچرخــه ســواری هســتیم. ســابقه مــا همــواره گویــای 
فــن آوری هــای پیشــگامانه خــود بــوده اســت: اولیــن دوچرخــه هــای فیبــر کربــن کــه بــه طــور گســترده ای در دســترس 
هســتند، طراحــی جدیــد دوچرخــه هــای جــاده بــا باالتریــن اســتاندارد عملکــرد، سیســتم تعلیــق Maestro کــه باعــث 
شــده دوچرخــه هــای کوهســتان و Off-Road جاینــت در نــوع خــود بــی نظیــر باشــند و اخیــراً، مجموعــه کاملــی از لــوازم 
جانبــی تــا کاه ایمنــی و کفــش بــرای دوچرخــه ســواران از تمــام ســطوح بــا تکنولــوژی هــای منحصــر بفــرد جاینــت و لیــو 

در حــال گســترش اســت.
مــا افتخــار مــی کنیــم کــه جاینــت تنهــا برنــد دوچرخــه در جهــان اســت کــه همــه چیــز را در طــی مراحــل ســاخت کامــا 

کنتــرل مــی کنــد.
تجربــه ترکیببنــدی متریــال خــاص خودمــان بــوده و تمــام  دوچرخــه هــا توســط مهندســین و طراحــان برتــر خودمــان  و بــا 

نظــارت مســتقیم مهندســی و طراحــی مــی شــود.
مــا از نظــرات تیــم هــای حرفــه ای، ورزشــکاران و ســفیران بــرای الهــام بخشــیدن و ارتقــای سیســتم تولیــد و محصولمان 

بهــره مــی بریم.
از همــه مهمتــر بــرای دســتیابی بهــره منــدی  از تجربــه هــای ارزشــمند مشــتریان خــود، تمــام تاشــمان را مــی کنیــم تــا 
بــا شــما، دوچرخــه ســواران در هــر کجــای دنیــا کــه باشــید ارتبــاط برقــرار کنیــم. بنابرایــن، بــا مــا همــراه شــوید و در 
یکــی از بیــش از دوازده هــزار نمایندگــی مــا در سراســر جهــان بــه مــا مراجعــه کنیــد یــا مــا را از طریــق  آنایــن دنبــال 

کــرده و همراهــی نماییــد.
در ایــران شــرکت صنعتــی و تولیــدی انــرژی موتــور بــا بیــش از چهــل ســال ســابقه فعالیــت، نماینــده انحصــاری جاینــت، 
ــات  ــد و خدم ــی در خری ــوالت، راهنمای ــه و محص ــای دوچرخ ــدل ه ــواع م ــن ان ــئولیت تامی ــوده و مس ــوم ب ــو و مومنت لی
پــس از فــروش ایــن نــام هــای تجــاری را بــه عهــده دارد. شــما جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه ســایت 
ایــن شــرکت WWW.ENERGIMOTOR.IR  و یــا فروشــگاه مرکــزی انــرژی موتــور بزرگتریــن و مجهزتریــن فروشــگاه 
ــه  ــاک 542 و همینطــور ب ــن، پ ــدان قزوی ــر از می ــی، باالت ــر جنوب ــان کارگ ــران، خیاب ــه آدرس: ته دوچرخــه در آســیا، ب

بیــش از 120 نمایندگــی مجــاز ایــن شــرکت در سراســر ایــران مراجعــه نماییــد.
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EXPRESSWAY

EXPRESSWAY 2
مشخصات:

Aluxx آلیاژ آلومینیوم -
High-Tensile ChromolySteel -

ShimanoTourney -

KendaKwest, 20x1.5 -
- استیل آبی - سبز زیتونی

ایــن دوچرخــه تاشــو بــا قابلیــت حمــل مناســب، نیــاز شــما را بــرای تــردد هــای روزانــه بــه مــکان هــای مختلــف  بــه 
راحتــی مرتفــع مــی ســازد. بــدون هیــچ دردســری مــی توانیــد آن را در خانــه یــا محــل کار، در قطــار یــا در صنــدوق 

عقــب ماشــین خــود نگــه داریــد و موقــع ســواری آنــرا بــاز کــرده و ســوار شــوید.

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
الستیک:

رنگ:
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 REVOLT ADVANCED 2

ROAM 2 DISC

REVOLT ADVANCED

ROAM DISC

مشخصات:

مشخصات:

Advanced-Grade کامپوزیت -
Advanced-GradeOverDrive mm 12 کامپوزیت -

 Shimano 105 -

 Shimano 105 HRD -
 Praxis Alba 2D, 32/48 -
Giant S-X2 Disc700C -

Giant CrossCut AT 1 700x38C -

-  آبی مرجانی 

ALUXX  آلیاژ آلمینیوم -
- SR Suntour NEX HLO 700C - با 63 میلی متر حرکت

 Shimano Acera/Alivio -
 Tektro HD-M275 دیسک هیدرولیک -

Giant GX Disc -
- Giant Crosscut,700x42C 60 TPI مقاوم در برابر پنجری 

-  ذغالی 

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ــا دوام،  ــت ســبک و ب ــم  کامپوزی ــی طراحــی شــده اســت.  فری ــاده هــای خاک ــرای ســواری در ج ــه ب ــن دوچرخ ای
الســتیک مقــاوم و کیفیــت ســواری نــرم  و روان.Revolt Advanced  بــه شــما امــکان مــی دهــد تــا مســافت هــای 

ــاال در جــاده هــای خاکــی و گل و شــل  برانیــد. ــا ســرعت ب طوالنــی را ب

یــک دوچرخــه معمولــی امــا بســیار عالــی و مقــاوم و کاربــردی. Roam Disc بــرای ماجراجویــی چنــد منظــوره ســاخته 
شــده اســت، بنابرایــن مــی توانیــد بــا خیــال راحــت در مســیر دلخــواه تــان ســواری خوبــی را تجربــه کنیــد.
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ATX ELITE 0 27.5

ATX

مشخصات:
ALUXX  آلیاژ آلمینیوم -

- SR Suntour XCM HLO 26/27.5 ،با 100 میلی متر حرکت  
 Shimano Deore -

 Shimano BR-M200 دیسک هیدرولیک -
Giant GX03V Disc -

Giant Quickcross, 27.5x2.1/26x2.1-

- مشکی/سبز - نارنجی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ATX 1 27.5
مشخصات:

ALUXX  آلیاژ آلمینیوم -
- SR Suntour XCT30 HLO 27.5», XCT HLO 26 ،با 100 

میلی متر حرکت  

 Shimano M315 /Acera M360 -
 Tektro HDC M275/276 for 26“ -

Giant GX03V -
Giant Quickcross, 27.5x2.1/26x2.1-

- آبی - خاکستری/مشکی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ATX ELITE 1 27.5
مشخصات:

ALUXX  آلیاژ آلمینیوم -

- SR Suntour XCM HLO 26/27.5 ،با 100 میلی متر حرکت  
 Shimano Alivio -

Tektro HD M275 دیسک هیدرولیک -
Giant GX03V Disc -

Giant Quickcross, 27.5x2.1/26x2.1-

- آبی مرجانی - مشکی متالیک/سفید

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

از گشــت شــهری گرفتــه و مســیر هــای همــوار تــا جــاده هــای باریــک جنگلــی بــا دوچرخــه ATX  تجربــه ای فــوق العاده 
ــه ورزشــی خــود اضافــه  ــه برنامــه روزان ــا ایــن دوچرخــه چنــد منظــوره را مــی توانیــد ب ــود. ســواری ب خواهــد ب
کنیــد. سیســتم تعلیــق در جلــو و فرمــان تخــت و همچنیــن تلفیقــی از لــوازم جــاده و کوهســتان بــکار رفتــه در 

ایــن دوچرخــه آن را بــرای یــک ســواری متنــوع مناســب کــرده اســت.
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XTC ADVANCED SL 29 1

XTC ADVANCED 29 2XTC ADVANCED 29 3

XTC ADVANCED SL 29

XTC ADVANCED 29

مشخصات:

مشخصات:مشخصات:

Advanced SL-Grade کامپوزیت -
- ریموت دار قفل شو RockShox Sid Select Plus ،با 100 

میلیمتر حرکت

  Shimano XT M8100,Shadow+ -

  Shimano XT M8100 -
Giant XCR 1 29“ hookless carbon wheelsystem -

 Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

-  آبی متالیک

 Giant Advanced-Grade کامپوزیت -
- ریموت دار قفل شو

 110x15mm RockShox Recon RL Solo Air 

  Shimano SLX M7100, Shadow + -

  Shimano MT500 -
GIANT XCT 29” تیوبلس -

Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

-  طایی متالیک

Giant Advanced-Grade کامپوزیت -
Giant Crest 34 RCRL W قفل شو -

- 1x12 ,SRAM SX Eagle سرعته   

 Shimano BR-MT400 -
GIANT XCT 29” تیوبلس -

Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

-  قرمز

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

شروع بینظیر،  نبرد برای بردن سکو، نبرد برای جایگاه، شکستن رکورد قبلی به همراه یک پایان تکنیکی و حرفه ای.
 مســابقه XC جایــی اســت بــرای چالــش آدرنالیــن و اســتقامت و ایــن دوچرخــه ســبک Hardtail هــر آنچــه را کــه 

بــرای یــک حرکــت موفــق رو بــه جلــو بــه آن نیــاز داریــد در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد.

ــا  ــا طوقــه 29 ســواری ب ــن Hardtail ب ســرعت و راندمــان مــورد انتظــار در کــراس کانتــری. ایــن دوچرخــه کرب
کیفیــت بــرای  مســافت هــای طوالنــی و دســتیابی بــه ســرعت بــاال را فراهــم مــی کنــد. ایــن یــک انتخــاب عالــی 

بــرای ســری مســابقات هفتگــی یــا یــک ماراتــن کوهســتان و یــا پیمــودن مســیرهای XC محلــی اســت.
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XTC 3

FATHOM 29 2

  FATHOM 2

FATHOM 29

FATHOM

XTC

مشخصات:

مشخصات:

مشخصات:

 ALUXX SL-Grade آلیاژ آلمینیوم -
 15x110mm, Suntour XCR 32 Air,  ریموت دارقفل شو -

 Shimano Deore -
 Shimano MT200 -

 Giant Alloy  دوجداره -
Giant QUICKSAND 27.5X2.0 -

-  سرمه ایی

 ALUXX SL-Grade آلیاژ آلمینیوم -
Giant Crest 34 RCL-

  SRAM SX Eagle-
  Tektro HDM 275 -

 GIANT XCT 29”  تیوبلس -
  Maxxis 29x2.35 RekonRace تیوبلس -

-  نقره ایی - قرمز 

 ALUXX SL-Grade آلیاژ آلمینیوم -
Giant Crest 34 RCL-

  SRAM SX Eagle-
  Tektro HDM 275 -

 GIANT AM 27.5  تیوبلس -
Maxxis Ardent Race 27.5x2.6” -

-  مشکی مات - کرم بژ 

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ــن  ــل ای ــز ثق ــاد. مرک ــرباالیی زی ــا س ــیرهایی ب ــول مس ــی در ط ــرای رکاب زدن دائم ــب ب ــتاب، مناس ــریع، پرش س
دوچرخــه تقریبــا در قســمت میانــی اســت بــرای امــکان رکاب زدن راحــت تــر و طوقــه 27.5 بــرای کنتــرل بیشــتر 

دوچرخــه ســوار بــر روی دوچرخــه.

صعــود درجــاده هــای خاکــی و دارای ســرباالیی و فــرود در مســیرهای باریــک بــا حرکتــی نــرم، پایــدار و ســریع. 
ایــن دوچرخــه بــا Hardtail آلومینیومــی و طوقــه  29 کیفیــت ســواری متعــادل را در مســیرهای باریــک کوهســتانی 

بــرای شــما فراهــم مــی کنــد.

ــت.  ــد داش ــت خواهی ــیر را در دس ــرل مس ــی کنت ــه خوب ــه Hardtail  ب ــن دوچرخ ــر روی ای ــب ب ــواری دلچس ــا س ب
دوچرخــه هــای Fathom بــا ویژگــی طوقــه 27.5 و الســتیک پهــن بــرای کنتــرل حداکثــری، بــه شــما در صعــود، دور 

زدن و فرودهــای بــا اطمینــان کمــک مــی کنــد.
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ANTHEM ADVANCED PRO 29

ANTHEM ADVANCED PRO 29-FR
مشخصات:

  Advanced-Grade کامپوزیت -
 90mm Maestro Advanced با تعلیق ،

 Fox Float DPS Factory with push to lock ریموت دار - 
remote lock-out, Trunnion Mount

- سبز کهربایی/ مشکی

بدنه:

کمک وسط :

رنگ:

ANTHEM ADVANCED PRO 29 0-EAGLE
مشخصات:

Advanced-Grade کامپوزیت -
90mm Maestro Advanced با تعلیق

- Fox 32 Float SC Factory Live Valve  ،با 100 میلیمتر 
حرکت

Fox Float Factory Live Valve, Trunnion Mount _

 SRAM XX1 Eagle -
 SRAM Level Ultimate _

 Giant XCR 0 29” کربن  -
 Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

- مشکی

بدنه:

دو شاخ:

کمک وسط :
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ANTHEM ADVANCED PRO 29 1
مشخصات:

Advanced-Grade کامپوزیت -
90mm Maestro Advanced با تعلیق

 Fox 32 Float SC Performance  ریموت دار قفل شو -
Elite Remote ،با 100 میلیمتر حرکت

,Fox Float DPS Performance Elite Remote _

Trunnion Mount 

  Shimano XT M8100, Shadow + -
 Shimano SLX M7100_

 Giant XCR 1 29” کربن  -
 Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

- آبی متالیک

بدنه:

دو شاخ:

کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ANTHEM ADVANCED PRO 29 2
مشخصات:

Advanced-Grade کامپوزیت -
90mm Maestro Advanced با تعلیق

- ریموت دار قفل شو  Fox 32 Float Rhythm ،با 100 
میلیمتر حرکت

Fox Float DPS Performance, Trunnion Mount _

  Shimano SLX M7100, Shadow + -
 Shimano M6000 _

 Giant XCR 1 29” کربن  -
 Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

- نقره ایی

بدنه:

دو شاخ:

کمک وسط :
ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

ایــن دوچرخــه کامپوزیــت فــوق العــاده ســبک رده کــراس کانتری اســت ، طوقــه 29 ، به روزتریــن فناوری تعلیق مائســترو و طراحی 
تنــه بــا مرکــز ثقــل میانــی، ســرعت، کنتــرل را در هــم مــی آمیزد. اگــر مســابقه  XC داریــد، این بهتریــن یار برای شماســت.     
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ANTHEM 29 2ANTHEM 29 3

ANTHEM 29

TRANCE ADVANCE PRO 29

مشخصات:مشخصات:
ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -

90mm Maestro با تعلیق
-   Fox 32 Float SC Performance ،با 100 میلیمتر حرکت

Fox Float DPS Performance, Trunnion Mount _

  Shimano SLX M7100, Shadow + -
 Shimano MT500 _

 Giant XCT 29” تیوبلس  -
 Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

- مشکی مات

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
90mm Maestro با تعلیق

- RockShox Recon  RL ، با 100 میلیمتر حرکت
RockShox Deluxe Select+, RT, Solo Air, -

 Trunnion Mount

- 1x12, SRAM SX Eagleسرعته
 Shimano BR-MT400 _

 Giant XCT 29” تیوبلس  -
 Maxxis Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

- قرمز متالیک

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

TRANCE ADVANCED PRO 29 3
مشخصات:

Advanced-Grade کامپوزیت -
115mm Maestro Advanced با تعلیق

- Marzocchi Z2 Elite Remote ، با 130 میلیمتر حرکت
 Fox Float DPS Performance -
- 1x12, SRAM SX Eagleسرعته

Shimano BR-MT400  -
Giant TR1 29” -

 Maxxis Minion DHF 29x2.3 تیوبلس -
- قرمز

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

 طراحــی شــده بــرای مســیر هــای خاکــی بــا ســرباالیی زیــاد و ســواری بــا ســرعت، کارایــی و کنتــرل اســت. ایــن  
دوچرخــه 29 بــا فنــاوری بــه روز شــده سیســتم تعلیــق Maestro مناســب بــرای مســابقات XC، ماراتــن هــا یــا حتــی 

تمریــن هــای روزانــه حرفــه ای اســت.

هیجــان و لــذت ســواری و کنتــرل کامــل در مســیرهای ســرازیری و ناهمــوار بــا ســرعت بــاال و همچنیــن مســیرهای آفــرود و 
ســرباالیی را بــا ایــن دوچرخــه دنبــال کنیــد.

با این دوچرخه  چه در سرباالیی های رکاب خور و چه در سراشیبی های چالشی مسیر در دستان شما خواهد بود.
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TRANCE 29 3
مشخصات:

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
115mm Maestro با تعلیق

- Marzocchi Z2 ، با 130 میلیمتر حرکت
Fox Float DPS Performance, Trunnion Mount -

- 1x12, SRAM SX Eagleسرعته
  Shimano BR-MT400 -
Giant XCT 29” تیوبلس -

 Maxxis Minion DHF 29x2.3 تیوبلس -
- قرمز - کرم بژ 

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

TRANCE 29 2
مشخصات:

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
115mm Maestro با تعلیق

- Fox 34 Float Rhythm  ، با 130 میلیمتر حرکت
Fox Float DPS Performance, Trunnion Mount -

Shimano SLX M7100, Shadow + -
 Shimano MT520 -

Giant XCT 29” تیوبلس -
 Maxxis Minion DHF 29x2.3 تیوبلس -

- مشکی 

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

TRANCE ADVANCED PRO 29-FR
مشخصات:

   Advanced-Grade کامپوزیت -
115mm Maestro Suspension Advanced با تعلیق ،

Fox DPX2 Factory -
- بنفش/ کهربایی/ مشکی

بدنه:

کمک وسط :
رنگ:

در چالــش برانگیزتریــن مســیرها بهتریــن باشــید. هیجــان و لــذت ســواری در مســیرهای ســرازیری و ناهمــوار و صعودهــای فنــی 
بــا ســرعت بــاال را تجربــه کنیــد و برنــده باشــید. ایــن فریــم آلومینیومــی جدیــد دارای ویژگــی هــای تعلیــق عقــب و هندســه ارتقــا 

یافتــه طراحــی مجــدد بــرای کمــک بــه ســواری و بــازی بهتــر شــما مــی باشــد.  
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TRANCE 3
مشخصات:

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
140mm Maestro با تعلیق ،

- RockShox 35 Gold RL ، با 150 میلیمتر حرکت
RockShox Deluxe Select, Trunnion Mount -

- 1x12, SRAM SX سرعته
  Shimano BR-MT400 -

GIANT AM 27.5 تیوبلس -
 Maxxis High Roller تیوبلس -

-  سبز زیتونی

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

REIGN ADVANCED PRO 29-FR
مشخصات:

   Advanced-Grade کامپوزیت -
146mm Maestro Advanced با تعلیق ،

Fox Float X2 Factory, 2 pos. adjust -
- مسی یا شکاتی

بدنه:

کمک وسط :
رنگ:

TRANCE

REIGN ADVANCED PRO 29

REIGN ADVANCED PRO 29 2
مشخصات:

Advanced-Grade کامپوزیت -
146mm Maestro Advanced با تعلیق ،

- RockShoxLyrik Select با 160 میلیمتر حرکت
RS Deluxe Select+, RT, Trunnion -

 SRAM NX Eagle -
 Shimano MT520 -

Giant AM 29” تیوبلس -
 Maxxis Minion DHF 29x2.5 تیوبلس -

- آبی متالیک 

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

هنگامــی کــه صحبــت از ســرعت و قــدرت در یــک ســواری نفــس گیــر  روی مســیر چالشــی Off-road پیــش مــی آیــد، 
تقریبــاً هیــچ کاری نیســت کــه ایــن دوچرخــه تریــل پرشــی نتوانــد انجــام دهــد. از صعودهــای شــیب دار و فنــی 

گرفتــه تــا فرودهــای خشــن، شــما بــا Trance بــرای هــر کاری آمــاده هســتید.

ســرعت بــاال، تاخــت و تــاز در شــیب هــای ناهمــوار و خــط زدن هــای عالــی را در نهایــت کنتــرل تجربــه خواهیــد کــرد. مــا هــر آنچــه را 
کــه در مــورد Reign افســانه ای دوســت داریــد، مدنظــر قــرارداده  و آن را در بازنگــری طراحــی آن بــکار گرفتیــم. ایــن همــه ارتقــا 

و بهبــود آمــده اســت تــا بــا اعتمــاد بــه نفــس، بــرای پــرواز در عرصــه  ســبک  تهاجمــی” Enduro “ ایجــاد فرصــت نمایــد.
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REIGN 29

REIGN 29 SX

REIGN 29 2
مشخصات:

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
146mm Maestro با تعلیق

- RockShoxYari RC ، با 160 میلیمتر حرکت
 RS Deluxe Select+, RT, Trunnion -

 SRAM NX Eagle -
Shimano MT520 -

Giant AM 29” تیوبلس -
Maxxis Minion DHF 29x2.5 تیوبلس -

-  زیتونی تیره

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

REIGN 29 SX
مشخصات:

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
146mm Maestro با تعلیق

- Fox 36 Performance Elite, GRIP2، با 170 میلیمتر حرکت
 Fox DHX2 Performance Elite 2 position adjustTrunnion -

 SRAM NX Eagle -
 SRAM Code R -

Giant AM 29” تیوبلس -
Maxxis Minion DHF 29x2.5 تیوبلس -

- قرمز

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

مســیر خــود را انتخــاب کنیــد و اجــازه دهیــد درآن بتــازد. Reign 29 SX در تپــه هــای مرتفــع تــا جــاده هــای خاکــی 
ــاال پیــچ و تــاب مــی خــورد. سیســتم تعلیــق عقــب Maestro نــرم و روان و دوشــاخ 170  ــا ســرعت ب باریــک را ب

میلیمتــری بــه شــما کمــک مــی کنــد بــدون دغدغــه موانــع و ناهمواریهــای  مســیر را بــا حداکثــر کنتــرل برانیــد.

سراشــیبی هــای تنــد، مســیرهای نقطــه کــور، تختــه ســنگ هــای بــزرگ و راه هــای جنگلــی پــر از ریشــه و ســنگ. 
ایــن حالــت تعلیــق کامــل Reign 29  بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا خشــن تریــن  و ناهموارتریــن زمیــن هــای انــدرو 

را بــا تعلیــق نــرم و بــا اعتمــاد بــه نفــس مهــار کنیــد.



REIGN

TALON 29

REIGN 2
مشخصات:

ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
160mm Maestro با تعلیق

- RockShoxYari RC DebonAir ، با 170 میلیمتر حرکت
RockShox Deluxe Select+, Trunnion Mount -

-  1x12, SRAM SX سرعته
Shimano BR-MT420 -

Giant AM 27.5” تیوبلس -
Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 تیوبلس -

- خاکستری

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط :

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

TALON 29 3
مشخصات:

ALUXX-Grade Butted آلیاژ آلمینیوم -
- ”SR Suntour XCT30 HLO 29 ، با 100 میلیمتر حرکت

Shimano Acera -
Tektro HDC M275 -

 Giant GX03V 29“ 6061 آلمینیوم -
Maxxis Ikon 29x2.2“, 60 TPI Wire -

- ذغالی/قرمز -  مشکی/آبی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

TALON 29 4-GI
مشخصات:

ALUXX-Grade Butted آلیاژ آلمینیوم -
- SR Suntour XCE 28 DS 29 ، با 100 میلیمتر حرکت

 Shimano Tourney -
Tektro HDC M275 -

Giant GX03V 29“ 6061  آلمینیوم -
CST C1956 29x2.25 27TPI -

- خاکستری - ذغالی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

از پــارک هــای دوچرخــه ســواری تــا مســیرهای انــدرو و حتــی جــاده هــای باریــک ناهمــوار و بطــور کلــی در همــه 
مســیرهای کوهســتانی ایــن دوچرخــه قابــل اســتفاده اســت. فریــم آلومینیومــی ســبک، بســیار محکــم و سیســتم 

تعلیــق مایســترو بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا در جــاده هــای خشــن شــناور شــوید.

بــا ایــن دوچرخــه Hardtail آلومینیومــی متوجــه خواهیــد شــد یــک ســواری انفــرادی در جــاده هــای باریــک 
ــد ســرعت صعودهــا را  ــی توانی ــن م ــن دوچرخــه محکــم و ســریع اســت، بنابرای ــی دارد. ای کوهســتانی چــه لذت

ــد. ــل کنی ــرم و آزاد عم ــا ن ــه در فروده ــد ک ــازه دهی ــد و اج ــش دهی افزای
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TALON

TALON 2
مشخصات:

ALUXX-Grade Butted آلیاژ آلمینیوم -
- قفل شو  RockShox XC 30, Coil spring ، با 100 میلیمتر حرکت

Shimano Alivio, Shadow (M4000( -
Tektro HDC M275 -

 Giant GX03V 27.5“  6061 آلمینیوم -
Maxxis Ardent 27,5x2.4” -

- مشکی متالیک - قرمز

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

TALON 3
مشخصات:

ALUXX-Grade Butted آلیاژ آلمینیوم -
- SR Suntour XCT30 HLO 27.5” ، با 100 میلیمتر حرکت

 Shimano Acera -
Tektro HDC M275 -

 Giant GX03V 27.5“  6061 آلمینیوم دوجداره -
 MaxxisIkon 27.5x2.2“, 60 TPI Wire -

- مشکی/سبز زیتونی - آبی متالیک - مشکی/نارنجی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

از مســیرهای خاکــی گرفتــه تــا مســیرهای منحصــر بــه فــرد، ایــن دوچرخــه آلومینیومــی Hardtail  ایــن امــکان را 
مــی دهــد تــا بتوانیــد بــا کنتــرل و اطمینــان نــرم و روان در آن برانیــد.



Suede

Suede 2
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
- آلیاژ کروم

 Shimano Tourney -
 Alloy, Direct Pull -

Alloy  دو جداره -
Kenda K1029 26x2.0 -

- زرد - آبی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Bliss 3 Disc
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
  SR M3030A DS Disc 27.5/26 with preload -

- 3x7, Shimano Tourney سرعته
 TKB-172 دیسک مکانیکی -

 Giant GX03V 26/27.5 6061  آلمینیوم دو جداره -
 Giant Quickcross 27.5x2.1/26x2.1 -

- سبز براق - بنفش

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Bliss

ــک ســواری روح بخــش  ــه از ی ــا ماجراهــای آخــر هفت ــه ی ــده اســت. در ســفرهای روزان ــه شــدت ســرگرم کنن ب
ــد. ــذت واقعــی ببری ــن ل ومطمئ

احســاس خوشــبختی وصــف ناپذیــری خواهیــد داشــت وقتــی بــا ایــن دوچرخــه در هــر مســیری بــا اعتمــاد کامــل 
خواهیــد رانــد.
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Obsess Advanced 1
مشخصات:

Advanced-Grade  کامپوزیت -
Fox 32 SC Performance Elite  ریموت دار قفل شو -

 ، با 100 میلیمتر حرکت 
 NEW Shimano XT -

Shimano XT M8100 -
Gaint XC 1 -

 MAXXIS M319RU TR 27.5x2.2 -
- مشکی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Pique Advanced Pro 29er 1
مشخصات:

 Advanced-Grade کامپوزیت -
  100mm MaestroAdvanced با تعلیق ،

- ریموت دار قفل شو  Fox 32 Float SC، با 100 میلیمتر حرکت 
Fox Float DPS Performance Elite Remote, Trunnion Mount -

- + 1x12, Shimano XT M8100 GS, Shadow سرعته
Shimano SLX M7100 -

 Giant XCR 1 29” کربن -
 MAXXIS Recon Race 29X2.25 تیوبلس -

- سبز

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Obsess Advanced

Pique 29 Advanced Pro

ســرعت و دقــت. در طــول اســتیج هــای مســابقه XC، از گــذرگاه هــای کوهســتانی، تــک راه هــا و مســیرهای پیــاده 
روی، ایــن وســیله عملکــرد ســبک، ســریع و کنتــرل خوبــی بــه شــما مــی دهــد.

ســریعتر برویــد. ســریع و روان در مســیرهای متنــوع،Pique 29 دوچرخــه XC اســت کــه بــرای ســرعت طراحــی 
شــده اســت.
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Tempt 3
مشخصات:

ALUXX-Grade Butted آلیاژ آلمینیوم -
- ”SR Suntour XCT30 HLO 27.5 ، با 100 میلیمتر حرکت 

 Shimano Acera -
Tektro HD-M276 -

Giant GX03V 27.5“6061 آلمینیوم -
 Maxxis Ikon 27.5x2.2 -

- سبز متالیک - آبی روشن - خاکستری

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Pique 29 2
مشخصات:

 ALUXX SL-Grade  آلیاژ آلمینیوم -
    100mm Maestro با تعلیق ،

- Fox 32 Float SC Performance، با 100 میلیمتر حرکت 
Fox Float DPS Performance, Trunnion Mount -
- + 1x12, Shimano SLX M7100 Shadow سرعته

Shimano MT500 -
 Giant XCR 1 29” تیوبلس -

 MAXXIS Recon Race 29X2.25 تیوبلس -
- آبی یشمی ، نقره ای

بدنه:

دو شاخ:
کمک وسط:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Pique 29

Tempt
از ســواری لــذت ببریــد.  بــه جــاده هــای خاکــی و مســیر انفــرادی خــود برویــد. حتمــا حس اشــتیاق شــما برانگیخته 

خواهــد شــد چــون دنیــای کامــاً جدیــدی بــه روی شــما باز می شــود.

ــرای  ــه ب ــت ک ــه XC اس ــد، Pique 29 دوچرخ ــیرها رکاب بزنی ــواع مس ــریع و روان در ان ــد. س ــریعتر بروی س
ســرعت طراحــی شــده اســت.



XTC JR 24

Enchant 24

XTC Jr 24
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
- HL Steel ، با 50 میلیمتر حرکت 

 Shimano Tourney -
Giant Kids 24“, 6061 آلمینیوم -

Giant Junior Lite Sport 24x1.95” -
- سبز یخی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Enchant 24
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
- HL Steel ، با 50 میلیمتر حرکت 

 Shimano Tourney -
Giant Kids 24“, 6061 آلمینیوم -

Giant Junior Lite Sport 24x1.95” -
- ذغالی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

XTC Jr 24 Lite
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
High Tensile Steel Rigid Fork, 1-1/8 -

 Shimano Tourney -
Giant Kids 24“, 6061 آلمینیوم -

Giant Junior Lite Sport 24x1.95” -
- نارنجی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

در اینجــا بلیطــی بــرای یــک تریــل هیجــان انگیــز وجــود دارد. XTC Jr راهــی مناســب بــرای معرفــی دوچرخــه 
ســواران جــوان بــرای رانــدن درخــارج جــاده هــا اســت.

سبک و آسان برای مانور، شما را مسحور میکند و از هیجان سواری لذت خواهید برد.
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Flourish 24

Momentum iride Rocker King
مشخصات:

ALUXX-Grade Butted آلیاژ آلمینیوم -
Microshift SL M760-R 10S -
 Microshift RD-M62-L 10S -

- نقره ایی - سبز روشن

بدنه:
شیفتر:

شانژمان:
رنگ:

Enchant 24 Lite
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
 High Tensile Steel Rigid Fork, 1-1/8 -

 Shimano Tourney -
Giant Kids 24“, 6061 آلمینیوم -

Giant Junior Lite Sport 24x1.95” -
- آبی فیروزه ای

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

Flourish 24
مشخصات:

ALUXX-Grade آلیاژ آلمینیوم -
 High Tensile Steel Rigid Fork -

 Shimano Tourney -
V-Brake, Alloy Linear Pull -

Giant Youth 24“, 6061 آلمینیوم -
Innova, 24X1.75 -

- سرخابی - زرد

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
ست طوقه:

الستیک:
رنگ:

دوچرخــه ای غیــر قابــل توقــف بــا الســتیک هایــی بــزرگ و پهــن کــه عبــور شــما را از خیابــان هــا، پــارک هــا، 
بــرف و شــنزار و حتــی ســاحل میســر مــی ســازد. ســواری در هــر مســیری را بــا ایــن دوچرخــه تجربــه کنیــد.

شاهزاده خانم جاده ها. مناسب برای رفتن به مدرسه یا ماجراجویی های اطراف محله.



تهران. خیابان کارگر جنوبی. باالتر از میدان قزوین. کوچه شهید نورکامی.
 پاک 24 و 26   تلفکس:55424111   کدپستی: 1333834311

شرکت صنـعتی و تولـیدی انـرژی مـوتـور
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