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LIGHTWEIGHT URGESTALT

Přijít s novým rámem a přijít s novým rámem s  logem Lightweight je 

značný rozdíl. Na pověsti se totiž dá velmi dobře budovat. Tak třeba fakt, 

že o  detailní specifi kaci karbonové pleteniny, z  níž je rám postaven, se 

prakticky nic nedozvídáme, protože to patří k  výrobním tajemstvím, ne-

znamená, že budeme pochybovat o kvalitě. Vzhledem k pověsti zaplete-

ných kol nebudeme. A nerozhodí nás nejspíš ani to, že z důvodů limitu 

výrobní kapacity vzniká část produkce v Asii. Značka vše zaštiťuje výstupní 

kontrolou a testováním každého výrobku. 

SOUHRA JE IDEÁL
Velmi strohé tvarování trubek modelu Urgestalt napovídá o  zaměře-

ní na funkčnost bez příkras. Hlavní myšlenkou německého projektu byla 

snaha o symbiózu vlastností rámu a kol. Jedno by mělo ideálně doplňo-

vat druhé. Materiál rámu je vrstven u každé velikosti jinak, aby bylo vždy 

dosaženo odpovídající tuhosti. Lightweight se tak přidává k  výrobcům, 

kteří činy odpovídají na  často kladené otázky ohledně rozdílu v  tuhosti 

mezi malou a větší velikostí. I proto berme udávanou hmotnost rámu 790 

gramů spíše jako orientační, stejně jako udávanou hodnotu 1340 gramů 

u celého setu, ke kterému patří i vidlice, hlavové složení a integrovaný zá-

mek sedlovky. Z  dalších důležitých konstrukčních prvků je třeba zmínit 

kónickou hlavu se spodním ložiskem o průměru 1,5“ a středové pouzdro 

Pressfi t 86,5x41 mm. Jako samozřejmost bereme informaci o univerzalitě 

použití pro mechanické i elektronické sady. 

Tvarových proměn trubek není mnoho, zmiňme ty, jež jasně napoví 

o záměru konstruktérů. Je to například masivní spodní část, trubky vět-

šího průměru s  lehkým profi lováním s využitím hran. Nejviditelnější je to 

u  spodní rámové trubky před spojením s  hlavovou nebo u  řetězových 

vzpěr. Horní část rámu je naopak připravena poskytnout svému uživate-

li pohodlí, na což poukazuje z větší části prakticky plochá horní rámová 

trubka nebo subtilní sedlové vzpěry. Komfortu nahrává i možnost použití 

pneumatik o šíři až 25 mm. 

O  značce zapletených kol nemůže být pochyb, takže konstatujme 

jen to, že jde o model Meilenstein, což je galuskový set s  ráfky vysoký-

mi 47,5 mm vyrobenými ze stejného materiálu jako rám. Vpředu si vysta-

čí se 16 dráty, zadek pak má o čtyři více. Hmotnost bez obutí a kazety 

by měla být pouhých 1100 gramů, o to víc potěší váhový limit jezdce až 

144_147_exkluziv_lightweight.indd   145144_147_exkluziv_lightweight.indd   145 20.2.14   18:1620.2.14   18:16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice


