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هــدف شــما هرچــه باشــد، برنــده شــدن در یــک مســابقه، رکاب زدن در یــک مســیر کوهســتانی، هــر 
روز ســر کار رفتــن یــا گشــت و گــذار در مــکان هــای جدیــد، مــا شــور و نشــاطی کــه حــس مــی کنیــد 

را درک مــی کنیــم.  
و ایــن تنهــا چیــزی نیســت کــه بــه دســت مــی آوریــد. حاصــل آن جســت و جــو گــری و اکتشــاف اســت. 
ــر اســاس ایــن  حاصــل آن، احســاس نامحــدود بــودن اســت. در GIANT، مــا یــک دنیــای کامــل را ب
ایــده ایجــاد کــرده ایــم. محصــوالت ، شــرکای فــروش و جامعــه مــا، همــه اینجــا هســتند تــا از شــما 

پشــتیبانی کننــد.  
ــا ابعــاد کوچــک  ــی مــا، گــروه GIANT، در ســال 1972 تاســیس شــد. مــا کار خــود را ب شــرکت اصل
آغــاز کردیــم، امــا در طــی چهــار دهــه اخیــر، صنعــت، فنــاوری و ابتــکار را بــا هــم ترکیــب کردیــم و 
بــه عنــوان بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن برنــد پرچمــدار دوچرخــه و تجهیــزات آن در جهــان شــناخته 

شــدیم.  
زمانــی کــه اســتانداردهای صنعتــی، آهــن را مــورد تاییــد قــرار مــی داد، مــا بدنــه هــای آلومینیومــی 
ســبک و قــوی را معرفــی کردیــم. مــا اولیــن شــرکتی بودیــم کــه دوچرخــه هــای فیبــر کربنــی را در 
دســترس همــگان قــرار دادیــم. بــا اســتفاده از تکنولــوژی Compact Road، مفهومــی دوبــاره بــه 
 ،Maestro ــق ــاوری تعلی ــا اســتفاده از فن ــدرن بخشــیدیم و ب ســبک و حــس دوچرخــه ســواری م

انقالبــی در دوچرخــه ســواری off - road ایجــاد کردیــم.
امــروز، ایــن روحیــه نــوآوری از همیشــه قــوی تــر اســت. مجموعــه تجهیــزات و لــوازم جانبــی مــا، کــه 
توســط تیــم هــای برتــر و ورزشــکاران تولیــد و آزمایــش شــده اســت، همــواره در حــال بهتــر شــدن 
اســت. دوچرخــه هــای e - bike ، کــه از لحــاظ صنعتــی پیشــتاز هســتند، دوچرخــه ســواری را بــرای 

تمــام افــراد و بــا هــر تــوان، امــکان پذیــر کــرده اســت.  
ایــن نــوآوری هــا هدفــی بزرگتــر را دنبــال مــی کننــد. مــا ســازنده و مبتکــر هســتیم ، امــا در عیــن 
حــال جامعــه ای جهانــی از دوچرخــه ســواران نیــز هســتیم. مــا ورزشــکار، ماجراجــو و مدافــع دوچرخــه 

ســواری هســتیم.  

ــزات و  ــه، تجهی ــل از دوچرخ ــتم کام ــک اکوسیس ــد، GIANT ی ــرار دهی ــم ق ــار ه ــا را کن ــه اینه هم
ــت. ــترس اس ــل دس ــل و قاب ــر متص ــه یکدیگ ــواره ب ــه هم ــت ک ــواری اس ــه س ــات دوچرخ خدم

مــی توانیــد مــا را در بیــش از 12000 فروشــگاه در سراســر جهــان پیــدا کنیــد و یــا هــر کجــا کــه 
هســتید بــه صــورت آنالیــن بــا مــا در ارتبــاط باشــید.  

در ایــران شــرکت صنعتــی و تولیــدی انــرژی موتــور بــا بیــش از چهــل ســال ســابقه فعالیــت، نماینــده 
انحصــاری جاینــت، لیــو و مومنتــوم بــوده و مســئولیت تامیــن انــواع مــدل هــای دوچرخــه و محصــوالت، 
راهنمایــی در خریــد و خدمــات پــس از فــروش ایــن نــام هــای تجــاری را بــه عهــده دارد. شــما جهــت 
ــا  ــرکت WWW.ENERGIMOTOR.IR  و ی ــن ش ــایت ای ــه س ــد ب ــی توانی ــتر م ــات بیش ــب اطالع کس
فروشــگاه مرکــزی انــرژی موتــور بزرگتریــن و مجهزتریــن فروشــگاه دوچرخــه در آســیا، بــه آدرس: 
تهــران، خیابــان کارگــر جنوبــی، باالتــر از میــدان قزویــن، پــالک 542 و همینطــور بــه بیــش از 120 

نمایندگــی مجــاز ایــن شــرکت در سراســر ایــران مراجعــه نماییــد.

بنابراین با ما رکاب بزنید  و حرکت را احســاس کنید. 

ــه  ــه دوچرخ ــه هم ــه ب ــت ک ــن اس ــا در GIANT ای ــدف م ه
ســواران کمک کنیم تا نهایت پتانســیل خود را شکوفا کنند.



 ESCAPE DISC
ایــن فرمــان خــوش دســت و روان، پــای شــما را مجبــور بــه رکاب زدن مــی کنــد و بــه شــما انگیــزه 
ــد و  ــا کالس رکاب بزنی ــا ت ــود و ی ــل کار خ ــا مح ــد ت ــی توانی ــید. م ــال باش ــر روز فع ــا ه ــد ت ــی ده م

ــد. ــرار دهی ــود ق ــه خ ــه روزان ــدی را در برنام ــای جدی ــی ه ماجراجوی

 ESCAPE 2 CITY DISC
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- فاقد کمک و با قابلیت نصب ترک بند 

]F] Shimano FD-TY710 ]R] Shimano Altus -
Tektro HD-R280 دیسک -

- آلومینیوم , 46/30
 Giant GX wheelset -

 Giant S-X2, 700x38c ضد پنجری -
- ذغالی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:
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 ESCAPE
ــی آخــر  ــا یــک ماجراجوی ــد و ب ــرای ســالمتی خــود دوچرخــه ســواری کنی ــد. ب ــا محــل کار رکاب بزنی ت
هفتــه، از همــه اینهــا دور شــوید. ایــن دوچرخــه ای اســت کــه همــه مــوارد فــوق را انجــام مــی دهــد. 

بــا قرارگیــری راحــت و ســواری نــرم آن، ESCAPE بهتریــن انتخــاب اســت. 

ESCAPE 3
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
-  فوالد مقاوم با قابلیت نصب ترک بند  

 Shimano Tourney -
- وی برک

- آلومینیوم , 48/38/28 
  Giant دو جداره آلومینیوم -
  Giant S-X3 ,700x38c -

- ذغالی - سبز یشمی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:



 CYPRESS DX
ــا اســتفاده از موقعیــت ایســتاده و آرامــش  دعــوت نامــه شــما بــرای دوچرخــه ســواری اینجاســت. ب
بخــش، همــراه بــا یــک دوشــاخه تعلیــق و زیــن نــرم بــرای همــوار کــردن مســیرهای ناهمــوار،

CYPRESS سواری را آسان می کند. 

CYPRESS DX
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- SR Suntour NEX با 63 میلیمتر حرکت

Shimano Altus M310 -
- دیسک سیم

Giant P-X3 multi-surface, 700x45c -
- مشکی متالیک - نقره ایی تیره

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:
الستیک:

رنگ:

راهنمای سواری
پرســه  شــهر  هــای  خیابــان  در 

بزنیــد و یــا از جــاده هــای کوهســتانی 
ــای  ــاده ه ــداد ج ــد. در امت ــود کنی صع

ــینگل  ــیرهای س ــا مس ــهر ی ــه ش آرام حوم
تــرک بگردیــد. ســواری شــما بــر اســاس 

قوانیــن شماســت. بــرای هــر راهــی کــه انتخــاب 
کنیــد، مــا دوچرخــه مناســبی بــرای کمــک بــه شــما 

در راســتای محقــق کــردن تمــام آن مســیر را داریــم.
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 ROAM
مســیر خــود را دنبــال کــن، هرجــا کــه تــو را مــی بــرد. ROAM DISC بــرای تمــام انــواع مســیرها ســاخته 
شــده اســت، بنابرایــن شــما نامحــدود هســتید. جــاده هــای صــاف، جــاده هــای ناهمــوار یــا مســیرهای 

متفرقــه، اکنــون مــی توانیــد همــه آنهــا را بــا راحتــی پشــت ســر بگذاریــد.

ROAM 3 DISC

ROAM 4 DISC

مشخصات:

مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- قفل شو، SR Suntour NEX HLO 700C با 63 میلیمتر حرکت

]F] Shimano FD-TY710 ]R] Shimano Acera -
Tektro HD-M275  دیسک هیدرولیک -

- آلومینیوم , 46/30 
   Giant GX Disc wheelset -

Giant CrossCut, 700x42c  ضد پنچری  -
- فیلی -  قرمز یاقوتی

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- SR Suntour NEX 700C با 63 میلیمتر حرکت
]F] Shimano Tourney ]R] Shimano Altus -

Tektro HD-M275  دیسک هیدرولیک -
- آلومینیوم , 44/38/28 

   Giant GX Disc wheelset -
Giant CrossCut, 700x42c  ضد پنچری  -

- سبز یشمی - مشکی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:



 FATHOM 29ER
بــه وســیله ایــن چــرخ هــای روان و بــا کیفیــت، ســرباالیی هــا را بــه راحتــی بپیماییــد و بــا ســرعت و 
اطمینــان خاطــر ســرازیری هــای ســینگل تــرک را پشــت ســر بگذاریــد. ایــن دوچرخــه آلومینیومــی 

هاردتیــل 29 اینــج کیفیــت ســواری متعــادل را در زمیــن هــای XC در اختیــار شــما مــی گــذارد. 

FATHOM 29 1

FATHOM 29 2

مشخصات:

مشخصات:

ALUXX SL -Grade آلیاژ آلومینیوم -
-  Giant Crest 34 RCL ، با 130 میلیمتر حرکت

]F] N/A ]R] SRAM NX EAGLE  -
Shimano  MT420  دیسک هیدرولیک -

   Giant AM 29 تیوبلس -
 Maxxis, 29x2.5 WT, EXO/TR-

- کرم

ALUXX SL -Grade آلیاژ آلومینیوم -
-  Giant Crest 34 RCL ، با 130 میلیمتر حرکت

]F] N/A ]R] Shimano Deore  -
 Tektro TKD143  -

   Giant AM 29 تیوبلس -
 Maxxis, 29x2.5 WT, EXO/TR-

- سبز تیره - مشکی/ آبی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:
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 TALON
ــرک  ــینگل ت ــی س ــه رکابزن ــدان ب ــه من ــرای عالق ــه ب ــد ک ــالً جدی ــی کام ــل آلومینیوم ــن هاردتی ــا ای ب
ســاخته شــده اســت، راحتــی را حــس کنیــد. از ویژگــی هــای ایــن دوچرخــه مــی تــوان بــه دارا بــودن 
ــرد.  ــاره ک ــی اش ــتر، 27.5 اینچ ــذت بیش ــرای ل ــی ب ــا حت ــی و ی ــاوم و روان 29 اینچ ــای مق ــرخ ه چ

ــد.   ــه کنی ــرودی آرام را تجرب ــریع و ف ــودی س ــد صع ــی توانی ــن م بنابرای

TALON 0

TALON 1

مشخصات:

مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- Giant SXC2-32 RL 29 or 27.5 ، باد و فنر، با 80 یا 100 میلیمتر حرکت

]F] N/A ]R] Shimano Deore  -
Tektro TKD 143  دیسک هیدرولیک -

 Giant GX03V 29 or 27.5  ،آلومینیومی، دو جداره -
 Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4 -

- آبی تیره

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- Giant SXC2-32 RL 29 or 27.5 ، باد و فنر، با 80 یا 100 میلیمتر حرکت

]F] N/A ]R] Shimano Deore  -
Tektro TKD 143  دیسک هیدرولیک -

 Giant GX03V 29 or 27.5  ،آلومینیومی، دو جداره -
 Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4 -

- کرم بژ - مشکی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:



TALON 2

TALON 3

مشخصات:

مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
SR Suntour XCT30 HLO  29 or 27.5  ،قفل شو -

فنر، با 80 یا 100 میلیمتر حرکت
]F] Shimano FD-M315 ]R] Shimano Acera  -

Tektro TKD 143  دیسک هیدرولیک -
 Giant GX03V 29 or 27.5  ،آلومینیومی، دو جداره -

 Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4 -
- فیلی - سورمه ای - قرمز آجری

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- SR Suntour XCE  29 or 27.5 ، فنر، با 80 یا 100 میلیمتر حرکت

]F] Shimano M315 ]R] Shimano Tourney  -
Tektro TKD 143  دیسک هیدرولیک -

 Giant GX03V 29 or 27.5  ،آلومینیومی، دو جداره -
 Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2 -

- سبز تیره - مشکی/ متالیک - مشکی/ فیروزه ای

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:

7



TALON 4
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- SR Suntour XCE  29 or 27.5 ، فنر، با 80 یا 100 میلیمتر حرکت

]F] Shimano M315 ]R] Shimano Tourney  -
Tektro TKD 172  دیسک مکانیکال -

 Giant GX03V 29 or 27.5  ،آلومینیومی، دو جداره -
 Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2 -

- سبز تیره - مشکی  متالیک

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:

  ATX
از مســیرهای داخــل پــارک تــا مســیرهای دوچرخــه ســواری و هــر چیــزی کــه در ایــن بیــن باشــد، ایــن 
دوچرخــه چنــد منظــوره مــی توانــد حــس جدیــدی را بــه روتیــن رفــت و آمــد یــا تناســب انــدام شــما 
اضافــه کنــد. بــا اســتفاده از فرمــان تخــت، موقعیــت ایســتاده و دوشــاخه هــای تعلیــق، مــی توانیــد در 

انــواع مختلــف مســیر بــا اعتمــاد بــه نفــس و تســلط کامــل رکاب بزنیــد. 

ATX
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- SR Suntour M3030A  ، با 100 میلیمتر حرکت

 Shimano Tourney  -
- وی برک  

Giant ،آلومینیومی -
Giant Quickcross, 27.5x2.2 / 26x2.2 -

- مشکی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طوقه:
الستیک:

رنگ:



دوچـرخه هـای لیــو نه تنهـا 
فقط برای زنان ساخته شده 
بلکه آنها توسط زنـان بـرای 

زنـان سـاخته شـده اند.
ما به زن ها متعهد هستیم؛
چـون تنهـا کـسی کـه واقعـا

مـی فـهـمـد
یک زن سـوار بـر دوچـرخه 

بـودن چه حسـی دارد،
زنـــی سـوار بـــر دوچـرخـه 

است. 

#LivCommitted
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   FLOURISH

 TEMPT

سفرهای عادی و روزانه را به وسیله FLOURISH لذت بخش تر و جذاب تر کنید.

وارد جــاده هــای خاکــی شــوید و مســیر را تــا اولیــن پیســت دوچرخــه ادامــه دهیــد. TEMPT ماننــد 
دوســتی اســت کــه مســیرهای جدیــدی را در برابــر شــما نمایــان مــی کنــد. 

FLOURISH 4

TEMPT 2

مشخصات:

مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- فوالد مقاوم 

 ]F] N/A ]R] Shimano Tourney  -
- وی برک  

-  42t  , آلومینیومی
Giant ،آلومینیومی -

Kenda K-192 ,700x38c -
- سبز تیره - یاسی 

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
- قفل شو، SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5 ، فنر، با 80 یا 

100 میلیمتر حرکت
 ]F] Shimano FD-M315  ]R] Shimano Acera  -

Tektro TKD 143  هیدرولیک -
 ProWheel forged , 36/22  -

Giant GX03V 29 or 27.5 دو جداره -
Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4 -

- آبی - فیلی 

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:



TEMPT 3
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
-  SR Suntour XCE 29 or 27.5 ، فنر، با 80 یا 100 میلیمتر حرکت

 ]F] Shimano M315 ]R] Shimano Tourney  -
Tektro TKD 149  هیدرولیک -
 ProWheel forged , 36/22  -

Giant GX03V 29 or 27.5 دو جداره -
 Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2 -

- سبز- آبی - خاکستری

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

الستیک:
رنگ:

XTC JR 24 
ــرای  ــده آل ب ــت ای ــج، راهیس ــتانی. XTC JR  24 این ــیرهای کوهس ــه مس ــرای ورود ب ــما ب ــط ش بلی

ــا مســیر هــای خاکــی و کوهســتانی.   آشــنا کــردن دوچرخــه ســواران جــوان ب

XTC JR 24
مشخصات:

ALUXX -Grade آلیاژ آلومینیوم -
-  کمکدار با 50 میلیمتر حرکت 

 ]F] N/A ]R] Shimano Tourney  -
- وی برک 

32t, 140mm - 
Giant Kids 24“ ،آلومینیومی -

Giant Junior Sport, 24x2.1 -
- مشکی

بدنه:
دو شاخ:

ست دنده:
ست ترمز:

طبق و قامه:
طوقه:

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

شرکت صنـعتی و تولـیدی انـرژی مـوتـور
نماینده ی انحصاری دوچرخه جاینت و لیو در ایران


