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Podwójny mistrz świata - wszystko w DH38 m.1 jest płynne i szybkie; 
perfekcyjne wykorzystanie dziesięcioleci doświadczenia Öhlinsa w wyścigach 
motocrossowych.

Kiedy o wynikach zawodów decydują tysięczne części sekundy, nie ma miejsca 
na błędy. Kontrola na najwyższym poziomie dla zawodników nowej generacji. 
Niezależnie od tego, czy ścigasz się między taśmami, czy próbujesz zaliczyć 
kolejny gap na swojej ulubionej trasie, masz pełne wsparcie i kontrolę, aby 
jechać dalej, szybciej i mocniej niż wcześniej.

Zdolny do pochłaniania nawet najmniejszych nierówności, a także radzenia 
sobie z potężnymi dobiciami, co zapewnia płynniejszy, szybszy i bardziej 
kontrolowany zjazd. Bez względu na to, czy DH38 m.1 zainstalowany jest w 
zjazdówce czy  eBike'u o grawitacyjnym charakterze.

Zakres regulacji opracowany specjalnie do użytku grawitacyjnego; zarówno z 
myślą o zawodach, jak i jeździe w bike parku. Został on zwiększony do 15 
kliknięć tłumienia wolnej kompresji i wolnego odbicia oraz 5 kliknięć szybkiej 
kompresji. Oba kartridże są odizolowane od górnych i dolnych goleni, by 
zapewnić niezmienną, wysoką jakość pracy. Takie rozwiązanie zapewnia łatwe 
dostrojenie sprężyny pneumatycznej od początkowego ruchu do pełnego 
gięcia. Regulacja możliwa za pośrednictwem komory głównej oraz komory 
RampUp.

DH38 m.1
MTB

CECHY:

> Kartridż tłumienia TTX18 z tłokiem o średnicy 18mm zoptymalizowanym do DH

> Regulowany wewnętrznie skok w zakresie 120-200mm 

> Niezależny kartridż sprężyny powietrznej oraz kartridż systemu tłumienia 

> Sprawdzona przez zawodników baza wyścigowych ustawień tłumienia 

> Obustronnie skręcana pływająca oś dla zapewnienia sztywności i płynności pracy 

> Golenie dolne kompatybilne z osiami DH Boost i tarczami hamulcowymi 203mm

> Golenie górne 38mm oraz korony z offsetami 27,5" - 46, 50mm; 29" - 54 i 58mm 

> Dopuszczone użycie w rowerach eBike kategorii Gravity 

> Możliwość zastosowania opon o maksymalnym rozmiarze 29”x2.8  i 27.5”x3.0

> Waga: ok 2820g

> Wysokość (axle to crown): 608mm dla skoku 200mm

https://www.facebook.com/%C3%96hlins-Polska-589482571470125/
www.ohlins.pl



