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ROSE GROUND CONTROL 2

MONDRAKER CHRONO

 Paino 12,35 kg 
 Rengaskoko 27,5 tuumaa 
 Testattu koko medium
 Lisätiedot rosebikes.fi

 Paino 11,30 kg 
 Rengaskoko 27,5 tuumaa
 Testattu koko medium
 Lisätiedot mondraker.com, hi5bikes.fi

2 474 €

2 349 €

Rungon materiaali alumiini
Vaihteet Shimano Deore XT
Jarrut Formula CR 1
Etujousitus RockShox Revelation
Takajousitus RockShox Monarch

Monipuolinen keijukainen
Rose vaikuttaa heti kättelyssä tyylikkäältä ja ulkonäöl-
tään naiselliselta. Tangossa tai rungossa ei ole ylimääräi-
siä härpäkkeitä, joten yleisilme on linjakas. Pyörä tuntui 
kevyeltä niin nostaessa kuin ajaessakin, mutta oli  
silti vakaa. 

Maastossa pysty ajoasento toi todella ketterän tuntu-
man, ja kivikossakin meno oli helppoa.

Cuben lailla Roseen on valittu hyvin leveä ohjaustanko. 
Se vaikutti ensin erikoiselta, mutta siihen tottui nopeasti. 
Jostain syystä Rose kuitenkin tuntui ylämäessä keulivan 
esimerkiksi Cubea helpommin.

Etujousituksen lukitus toimi hyvin, ja sitä oli helppo käyt-
tää yhdellä napin painalluksella. Putkelta ajaessa jousi-
tus tuntui lukituksesta huolimatta pehmeältä. Vaihteet 
vaihtuivat tarkasti ja jämäkästi.

Jarrukahvoista sai hyvän ja jämäkän tuntuman, mutta 
niiden tehokkuus ei vakuuttanut koko raatia. Rosen ren-
kaat lähtivät muita testipyöriä helpommin sivuluisuun. 
Pienenä yksityiskohtana raati pani merkille takahaaruk-
kaan ketjun alle asetetun neopreenisuojan.

Jäykkäperäinen kisatykki 
Yleisvaikutelma pyörästä on rullaava ja kevyt. Vaaka- 
ja vinoputkien litteä sekä leveä muotoilu tuovat siroa 
vaikutelmaa. Takajouston puuttuminen tekee Mondrakerin 
ajoasennosta täysjoustopyöriä matalamman.

Jäykkäperäisenä fillarina Mondraker rullasi tiellä ja 
tasaisilla poluilla täysjousitettuja paremmin, koska 
takahaarukan keinuminen jäi pois. Samalla putkelta 
ajaminen oli helpompaa. Takajouston puuttumisen toki 
huomaa höykyttävässä maastossa nopeasti.

Mondrakerilla voi ajella myös juurakoissa, mutta 
teknistä taitoa on oltava hyppysissä jonkin verran, koska 
takajouston puuttuminen antaa vähemmän anteeksi. 
Toisaalta taitojen karttuessa kiperiäkään paikkoja ei enää 
joudu taluttamaan.

Testiraati antoi Mondrakerille pisteitä tehokkaista jarruista 
sekä etujousituksen pikalukituksesta, jota on helppo 
tangolta käyttää. Kädensijat puolestaan eivät ole järin 
mukavat, eikä satulakaan miellyttänyt kaikkia testaajia. 
Testipyörässä myös välitykset tuntuivat hiekkatiellä 
loppuvan kesken.

Osta, jos...
Etsit vaativaankin makuun 
sopivaa pyörää monipuoliseen 
maastokäyttöön tai jopa 
kisoihin.
Haluat erinomaisella hinta-
laatusuhteella varustetun 
maasturin.

Erityistä:
Monipuolinen pyörä on kevyt 
mäessä, ketterä maastossa ja 
rullaa hyvin hiekkatiellä.

Erityistä:
Tällä pyörällä olisi hyvä opetella 
maastoajoa, koska se antaa 
oikean kuvan omista taidoista.

Osta, jos...
Haluat yleislenkkipyörän, etkä 
rymyä pahimmissa kivikoissa 
kuin satunnaisesti.
Tahdot maastomaratonkisoihin 
sopivan ajopelin.

Rungon materiaali hiilikuitu
Vaihteet Shimano X9/X70
Jarrut Shimano M-506
Etujousitus RockShox Reba
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