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ROSE 
Xeon CDX Gravel 3000

1,9

1,8

Info  rosebikes.pl

Masa ramy/widelca/sterów* 
1164/482/95 g
Rozmiary** 51, 54, 57, 59, 62 cm
Rura podsiodłowa/górna/sterowa 545/555/164 mm
Stack/Reach/STR*** 578/381 mm/1,52
Korba Shimano Ultegra (50/34 z., Press-Fit)
Hamulce Shimano BR-RS805 (160/140 mm)
Napęd Shimano Ultegra
Koła/opony (masy)**** Rose CDX 140 Carbon/Schwalbe 
G-One 40 mm (przód/tył 1506/1957 g)

Wyścigówka gravelowa Rose ma identyczną ramę jak przeła-
jówka tej marki. Mimo tego oba rowery zadziwiająco róż-
nią się pod względem prowadzenia. Z jednej strony sprowa-
dza się to do tego, że w gravelu dzięki nakładce na stery 
kierownica znajduje się o 30 mm wyżej niż w przełajówce. 
Poza tym szerokie na 40 mm gumy G-One Schwalbe dają 
o wiele wyższy poziom komfortu niż wąskie przełajowe. 
Z bieżnikiem złożonym z wielu małych punktów G-One toczy 
się po asfalcie niemal tak lekko jak typowe szosowe. Także 
na szutrach czy w lesie funkcjonują dobrze dzięki dużej obję-

tości. Kto mimo tego będzie miał wrażenie, że rower jest tro-
chę ospały, powinien pamiętać, że bez dętek koła ważą 415 
gramów sztuka, co przy pedałowaniu na podjazdach może 
zauważalnie hamować. Rower wyposażony w najwyższą jak 
do tej pory wersję hamulców Shimano bezproblemowo ha-
muje na każdym podłożu. Napęd Ultegry z zębami 50/34 
z przodu i 11–32 z tyłu daje przełożenia pasujące do każdego 
terenu. Koła z karbonu, montowane jako upgrade, w porów-
naniu z innymi kołami z testu, wykonanymi z aluminium, 
dają jedynie niewielką przewagę wagową. 

ROSE 
Xeon CDX Cross 4400

Xeon CDX Cross to pierwsza od wielu lat karbonowa przeła-
jówka Rose. Rower nie został jednak wymyślony jako raso-
wy sprzęt do ścigania, projektanci mieli na uwadze szersze
grono użytkowników. Przemawia za tym stosunkowo wy-
prostowana pozycja za kierownicą, zintegrowane uchwyty
do hamulców oraz duży rozstaw kół, wynoszący 1030 mili-
metrów, który w dużym stopniu wpływa na dobrą jazdę
na wprost. Dzięki takiemu wyposażeniu rower jest lekki,
ważąc przyjemne 8 kilogramów. Cecha szczególna? Lekkie
koła z karbonu (dopłata 489 euro). Napęd 1x11 Srama z 42 

zębami z przodu i kasetą 11–36 z tyłu jest w stanie pokryć
zapotrzebowanie w większości sytuacji, i na płaskie, i po-
falowane trasy jest wystarczająco gęsto zestawiony. Opony
Grifo Challenge, tu w wersji zwijanej, na asfalcie toczą
się trochę topornie. W terenie za to jazda na nich jest
prawdziwą przyjemnością, a elastyczna osnowa i ręcznie 
klejony bieżnik sprawiają, że ładnie układają się do prze-
szkód. Jeździliśmy z ciśnieniem 3,5 bara, co obniża tro-
chę komfort, ale też zmniejsza ryzyko dobicia.

bardzo wygodna pozycja, stabilne 
prowadzenie, wyposażenie wyso-
kiej jakości, szeroki zakres przeło-
żeń, mocowanie do błotników
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Masa ramy/widelca/sterów* 
1172/500/75 g
Rozmiary** 51, 54, 57, 59, 62 cm
Rura podsiodłowa/górna/sterowa 545/555/164 mm
Stack/Reach/STR*** 578/381 mm/1,52
Korba Sram Force 1 (42 z., Press-Fit)
Hamulce Sram Force Hydro (160/160 mm)
Napęd Sram Force 1
Koła/opony (masy)**** Rose CDX 140 Carbon/Challenge
Grifo Pro 33 mm (przód/tył 1452/1959 g)

lekki, wygodna pozycja, stabilne
prowadzenie, wyposażenie wy-
sokiej jakości, otwory na błotniki

wąski zakres przełożeń
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Cena  3036 euro
Waga  8,5 kg

+

+

Cena  2964 euro
Waga  8,0 kg

*masy zważone **dane producenta, rozmiar testowy wytłuszczony ***Stack/Reach – stosunek wymiarów w pionie i poziomie od środka suportu do górnej krawędzi rury sterowej;
STR (Stack to Reach) 1,36 oznacza bardzo pochyloną, 1,60 wyprostowaną pozycję ****Wagi kół włącznie z oponami, trybem, zaciskami/osiami i ewentualnie tarczami
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nią się pod względem prowadzenia. Z jednej strony sprowa-
dza się to do tego, że w gravelu dzięki nakładce na stery 
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muje na każdym podłożu. Napęd Ultegry z zębami 50/34
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na wprost. Dzięki takiemu wyposażeniu rower jest lekki,
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