ME TER DU CE
H ANDBYGG D I
5 EX EM P L AR

M E T E R D U CE

S HI M A NO ULT EGRA 8 1 7 0

NJU T AV M AR K N A DEN S S N A B B A S T E, M ES T PRE C IS A VÄ XLING.

Meter DUCE bygger vi för hand i fem
exklusiva exemplar i samarbete med
Shimano. Cyklarna utrustas med
nyutvecklade Shimano Ultegra 8170
som släpps i år när Shimano firar 100
år. Systemet tar precisionsväxling till
nya höjder med en 12-delad kassett och
trådlösa elektriska växelreglage.
Meter DUCE är vår första landsvägsracer
och vi har inte kompromissat.
Cykeln är byggd på en avancerad
kolfiberram, lätt och styv för att skicka
all kraft till bakhjulet. De tolv bakre
dreven i Ultrega-systemet ger ett brett
växelregister och en närapå sömlös
utväxling. Huvudbatteriet som driver
växling i det trådlösa systemet sitter dolt i
sadelstolpen och laddas enkelt genom ett
uttag i bakväxeln.
Till det följer hydrauliska skivbromsar,
50 millimeters kolfiberfälgar, cockpit
från PRO och däck från Vittoria.

Resultatet? En vindsnabb träningskompis
med knivskarp precision även i de mest
extrema förhållanden.
Meter DUCE är frukten av hårt arbete
under 25 års tid då vi slitit, burit och
svettats cykel. Som elitcyklist, som
cykelfabrikörer och som hängivna
förespråkare av en levande svensk
cykelbransch. Ett skrå vi älskar än idag
som grundare av Meter Bikes i Göteborg.
Här arbetar vi med småskalig produktion,
limiterade cyklar och sylvass kvalitet.
Med vår bakgrund inom racing är
landsvägsracers ett segment som ligger
oss extra varmt om hjärtat. Möjligheten att
få bygga en cykel som Meter DUCE med
Shimanos nya Ultegra-system har varit en
dröm för oss och som du ser har vi heller
inte sparat på krutet. Vi hoppas att du
kommer tycka om Meter DUCE lika mycket
som vi gör och njuta av alla möjligheter
den ger dig på vägarna.

Vill du provköra Meter DUCE eller
har du frågor kring reservation? Ring
oss på 0708-65 29 43 eller maila till
duce@meterbikes.com. Vi håller till vid
Hedefors bruk strax utanför Göteborg.
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Meter DUCE är byggd med
Shimanos helt nya Ultegra-grupp
med 12-delad kassett, elektriska
växlar och kolfiberhjul.

SPECIF I KAT I O N

M E T E R D U CE
P R IS 5 9 .0 0 0 SE K

Vikt

ca 7,1 kg (strl L)

Ram

Kolfiber

Gaffel

Kolfiber

Kulör

Fusion Black

Drivlina

Shimano Ultegra 2×12
elektrisk Di2

Batteri
(drivlina)

Shimano BT-DN300,
integrerat i sadelstolpe

Broms

Shimano Ultegra
hydraulisk skivbroms

Hjul

Shimano Ultegra
kolfiberfälg 50 mm

Däck

Vittoria Corsa
black fold, 700x25c

SPECIF IK AT ION

DRIVLIN A

LED-indikator

Meter DUCE är utrustad med Shimano
Ultegra 2×12 elektriskt styrda växlar med
trådlösa reglage som tar precisionsväxling
till nya höjder. Du får en följsam och smidig
växling både till lättare och tyngre växel
även under oerhört högt pedaltryck. Tolv
drev bak ger ett mycket brett växelregister
och en närapå sömlös utväxling.

Laddport

Funktionsknapp

C OCK PIT

HJU L

L AD D NING

E- TU BE P RO JECT

Cockpit till Meter DUCE är designad för att
ge dig optimal sittställning med mycket
hög komfort även under extrema turer.
Njut av en förfinad ergonomi och renare
installation utan elsladdar med trådlösa
Ultegra-reglage. Kraftfulla hydrauliska
skivbromsar tar dig säkert ner för även de
brantaste backar.

Låg vikt och hög aerodynamik
manifesteras i Meter DUCE som kommer
med Shimanos nya Ultegra kolfiberhjul
med 50 mm kanttrådsfälg. 50 mm-fälgen
är spurtstyv och både snabb och stabil
vid blåst. Hjulen är förberedda för att köra
slanglösa däck (tubeless).

Meter DUCE har trådlösa växelreglage
som kommunicerar via Bluetooth.
Huvudbatteriet som driver växling
sitter dolt i sadelstolpen och laddas
enkelt genom ett uttag i bakväxeln.
Batteriet räcker länge och behöver bara
laddas en till två gånger per säsong.
Reglagen är utrustade med ultrahållbara
knappcellsbatterier som håller laddning i
upp till två år.

Med Shimano E-Tube Project-appen
har du möjlighet att själv ändra
växlingsinställningar. Du kan till exempel
aktivera halvautomatisk växling
”syncronized skiftning” eller aktivera
”Multi-shift”-funktioner där systemet
växlar flera steg när en växlingsknapp
hålls intryckt längre.
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