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W ciągu ostatnich 10 lat stale tworzyliśmy nowe produkty 
i pracowaliśmy nad optymalizacją naszej dotychczasowej 
oferty. Nasze części rowerowe spełniają najwyższe wymagania 
pod względem ergonomii i bezpieczeństwa. Było to możliwe 
dzięki naszemu interdyscyplinarnemu zespołowi. Rozległa 
wiedza specjalistyczna, począwszy od medycyny po badania 
materiałowe, jest tak samo istotna jak 100-letnie doświadczenie 
w produkcji. Nasza filozofia polega na tworzeniu produktów, 
dzięki którym wszyscy mogą bezpiecznie czerpać radość z 
jazdy na rowerze. Nie więcej i nie mniej.  

ERGONOMICZNE 
I BEZPIECZNE

Over the past 10 years we have worked assiduously on the development of new 

products and the continuous optimisation of our existing range. Our bike parts 

meet the highest demands in terms of ergonomics and safety. This has been 

made possible by our interdisciplinary team. Know-how from medicine and 

materials research is just as important as our 100 years of experience in 

production. Making products which enable everyone to enjoy safe cycling is our 

philosophy. No more and no less.

ERGONOMIC AND SAFE

Wszystkie ceny w tej broszurze podane są w euro i zawierają podatek VAT.
Błędy i zmiany zastrzeżone.
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2018/2019
INTEGRA-B
MOSTEK / STEM

All Prices within this Brochure are in Euro and incl. VAT. 
Errors and changes are excepted.

NOWOŚĆ



4

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA ergotec to klasyfi kacja bezpieczeństwa 
dla rowerowych układów kierowniczych oraz sztyc. Produkty ergotec 
noszą oznaczenie POZIOM BEZPIECZEŃSTWA od 1 do 6: im wyższa 
wartość, tym większe bezpieczeństwo.

WYMAGANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie kierownice i mostki ergotec są poddawane długotrwałym 
badaniom zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu. To samo dotyczy sztyc. 
Produkty są testowane zgodnie z europejskimi normami badań lub bardziej 
rygorystycznymi wymaganiami. Żaden inny europejski producent kierownic 
nie posiada tak dużego centrum testowego jak ergotec.

Więcej informacji o POZIOMACH BEZPIECZEŃSTWA ergotec: ergotec.de

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA 

SAFETY LEVELS The ergotec SAFETY LEVELS represent a safety classifi cation for bicycle 

steering systems and seat posts. The ergotec products are labelled with a SAFETY LEVEL from 

1 to 6: the higher the level, the greater the safety.

SAFETY LEVEL REQUIREMENTS All ergotec handlebars and stems are subjected to tough 

long-term tests both individually and in combination. The same applies to seat posts. Products 

are tested according to European testing standards or even more demanding requirements. 

No other European bicycle handlebar manufacturer has such a large test centre as ergotec.

Learn all about the ergotec SAFETY LEVELS: ergotec.de
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Mountain-Bike/Race-Bike Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

E-B IKE
25 km/h + 45 km/h

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

Trekking-Bike Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

E-B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E-B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

City-Bike Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

max. 180 kg max. 180 kg

E-B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E-B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E-B IKE 25 km/h max. 180 kg max. 160 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

Jugend/Young adult Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

Kinderrad/Youth-Bike Safety Level

12"-24"

Lenksystem
Steering system

Sattelstütze
Seatpost

W poniższej 

tabeli pokazano, 

który POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA 

jest odpowiedni dla 

określonyc wymagań.

 Safety Level

 Safety Level

The table shows which 

SAFETY LEVEL is the 

right one for specifi c 

requirements.

Uwaga: Klasyfikacja poziomów bezpieczeństwa produktów ergotec odpowiada normie DIN EN ISO 4210 
dla rowerów i DIN EN 15194 dla e-rowerów. Typ e-roweru: wsparcie pedałów do określonej prędkości. 
* Modernizacja tylko za zgodą uznanego centrum testowego i z wpisem do dokumentów pojazdu.

Note: The product classification of the ergotec Safety Levels corresponds to the DIN EN ISO 4210 
standard for bicycles and DIN EN 15194 for e-bikes. E-bike type: pedal support up to the specified 
speed. * Retrofitting only with approval from a recognised test centre and entry in the vehicle documents.
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DOSKONAŁA INTEGRACJA WYŚWIETLACZA Innowacyjna konstrukcja mostka 
Integra-BK umożliwia pełną integrację wyświetlacza Bosch Kiox. Zintegrowane 
przewody są zabudowane w niewidoczny sposób, co pozwala zachować porządek 
na kierownicy. Istnieje możliwość dopasowania lamp różnych producentów za 
pomocą opcjonalnego panelu czołowego (patrz strona 9).

DOSKONAŁA INTEGRACJA 
WYŚWIETLACZA 

PERFECT DISPLAY INTEGRATION The innovative design of the 

Integra-BK stem allows full integration of the Bosch Kiox display. 

The integrated cabling is implemented invisibly, which ensures a 

clean cockpit. Headlamps from different manufacturers can be 

adapted with an optionally available Faceplate (see Page 9).

INTEGRA-BK
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 110

Wznios +15°

Waga ~480g

€ 79,90

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are 

NOWOŚĆ!
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NOWOŚCI  2019
INTEGRA-BK
MOSTEK / STEM

CZĘŚCI ROWEROWE  
ERGONOMICZNE I 
BEZPIECZNE 



MOSTKI INTEGRACYJNE / INTEGRATION STEMS
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INTEGRA-B
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 110

Wznios -10 - +40°

Waga ~484g

€ 89,90

BARRACUDA
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 90, 110

Wznios +20°

Waga ~300g

€ 44,90

HIGH BARRACUDA
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 90, 110

Wznios +45°

Waga ~310g

€ 44,90

SWELL-R 70
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 80, 100, 120, 140

Wznios -10 - +40°

Waga ~350g

€ 64,90

SWELL-XR
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 100

Wznios -10 - +40°

Waga ~216g

€ 84,90

Patrz strona 3

Zgodny z systemem 
Monkey Link

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ!
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UCHWYT PŁYTY 
CZOŁOWEJ
FACEPLATE HOLDER

SHARK
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 90, 110

Wznios +7°

Waga ~120g

€ 19,90

Lampę można zamontować bezpośrednio 
na uchwycie płyty czołowej mostka ergotec. 
Eliminuje to konieczność stosowania 
mocowania widełkowego, dzięki czemu 
rower zyskuje zupełnie nowy wygląd.

A headlamp can be mounted directly 

on the ergotec Faceplate stem clamp. 

This eliminates the fork attachment, 

giving the bike a completely new look.

PŁYTA CZOŁOWA 
AL6061 T6 

Waga ~25 g

€ 11,90

NOWOŚĆ

on the ergotec Faceplate stem clamp. 

This eliminates the fork attachment, 

giving the bike a completely new look.

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.

Zgodny z systemem 
Monkey Link

NOWOŚĆ



KIEROWNICE / HANDLEBARS
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M BAR INTEGRA SPORT
AL 6061 T6/DB 2,4-2,8-2,4

Średnica 31,8

Szerokość 780

Wznios 0

Wygięcie w tył i w górę 14°/0°

Uchwyt – długość 215

Waga ~418g

€ 69,90

LADYTOWN
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4-1,7

Średnica 31,8

Szerokość 620

Wznios 16

Wygięcie w tył i w górę 30°/0

Uchwyt – długość 160

Waga ~265g

€ 69,90

TREKKING
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4-1,7

Średnica 31,8

Szerokość 600

Wznios 35

Wygięcie w tył i w górę 47°

Uchwyt – długość 160

Waga ~290g

€ 69,90

Do wewnętrznego prowadzenia kabli

Do wewnętrznego prowadzenia kabli

Do wewnętrznego prowadzenia kabli

NOWOŚĆ



11

RANDONNEUR
AL 6061 T6/PG 2,4

Średnica 31,8

Szerokość 440/580, 480/620

Wznios 0, Wygięcie na zewnątrz 16°

Waga ~339g

€ 45,90

Owijki na kierownicę

U-BAR METREA
AL6061 T6, PG:2.0 

Średnica 31,8 
Szerokość 430, Wznios 6

Waga ~345g

€ 49,90

GRAVEL
AL 6061 T6/DB 1,8-2,4-1,8

Średnica 31,8

Szerokość 420/490, 480/620

Wznios 0

Wygięcie na zewnątrz 21°

Waga ~306g

€ 59,90

SPACE
AL 6061 T6/PG 2,4 Średnica 25,4

Szerokość 630, Wznios 40

Wygięcie w tył i w górę 34°/0°

Waga ~306g

€ 29,90

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.

NOWOŚĆ
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CZĘŚCI XXL – ZATWIERDZONE 
DLA WAGI DO 180 KG

Części XXL ergotec zostały specjalnie 
zaprojektowane dla całkowitej wagi 
(rower + rowerzysta + bagaż) do 180 kg. 
Oczywiście wszystkie części XXL mają 
poziom bezpieczeństwa 6.

XXL PARTS – APPROVED FOR UP TO 180 KG 
The ergotec XXL parts are specifi cally 

designed for a total weight (bike + rider + 

luggage) of up to 180 kg. Of course, all XXL 

parts have Safety Level 6.

Tak jak wszystkie produkty ergotec, 
części XXL są również badane pod kątem 
bezpieczeństwa na najnowocześniejszych 
stanowiskach testowych – ponieważ jakość 
i bezpieczeństwo naszych produktów 
są dla nas szczególnie ważne.

Like all ergotec products,the XXL parts are 

also tested for safety on state-of-the-art test 

benches - because the quality and safety of 

our products is particularly important to us.

WAGA CAŁKOWITA
TOTAL WEIGHT
MAX. 180 KG



CZĘŚCI XXL / XXL-PARTS

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €. 13

LADYTOWN
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4,1,7

Średnica 31,8

Szerokość 620, Wznios 16

Wygięcie w tył i w górę 30°/0°

Waga ~265g

€ 69,90

TREKKING
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4,1,7

Średnica 31,8

Szerokość 600, Wznios 35

Wygięcie w tył i w górę 47°/0°

Waga ~290g

€ 69,90

XXL

XXL

SWELL-XR
AL 6061 T6

Otwór 31,8

Przedłużenie 100

Wznios  -10 - +40°

Waga ~216g

€ 84,90

XXL

SKALAR
AL 6061 T6

Średnica 25,4, 

26,8, 27,2, 30,9, 

31,4, 31,6

Długość 400

Waga ~317g

€ 55,90

XXL DOUBLE FLEX 3
Rozmiar koła 28" + 29"

Max. obciążenie 60kg 

Aluminium

Waga ~1.200g

€ 52,90

XXL

Zgodny z systemem 
Monkey Link

Tipp 01/2016



ADAPTER E-BIKE READY / ADAPTER E-BIKE READY
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UP & DOWN TURN 3
E-BIKE READY
AL 6061 T6

Wysokość 72,5 - 172,5

Waga ~346g

€ 69,90

AHEAD 3, 1 1/8
E-BIKE READY
AL 6061 T6

Wysokość 56, 61, 71, 76

Waga ~210g

€ 29,90

100 mm

-90°/+90°



NOWOŚĆ

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €. 15

CARGO READY / CARGO READY

M-BAR M MAS
MAS PG 1,5

Średnica 25,4

Szerokość 700

Wznios 37

Wygięcie w tył i w górę 16°/0

Uchwyt-L 200

Waga ~475g

€ 29,90

SKALAR
AL 6061 T6

Średnica 25,4, 26,8, 

27,2, 30,9, 31,4, 31,6

Długość 400

Waga ~317g

€ 55,90

ATAR
AL6061 T6 

Średnica 31,6

Długość 550

Waga ~460g

€ 19,90

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ!
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Popularny uchwyt kierownicy Kyoto jest również dostępny z silikonową 
powierzchnią. Przyjazny dla skóry silikon optymalnie dostosowuje się do 
dłoni i zawsze zapewnia dobry chwyt, nawet w deszczu. Ergonomiczny 
kształt podpórki dłoni sprawia, że uchwyt jest wyjątkowo komfortowy. 
Zalecany do rowerów miejskich i trekkingowych, z napędem elektrycznym 
lub bez. Prosta instalacja z mocowaniem śrubowym.

ERGONOMICZNE I WYGODNE

KYOTO SILICONE
Silikon/aluminium

Rozmiar L 130/R 130, 

L 130/R 90

Waga ~120g

€ 36,90

ERGONOMIC AND HANDY The popular Kyoto handlebar grip is 

now also available with silicone gripsurface. The dermatologically-

friendly silicone always adapts optimally to the hand and offers 

good grip at any time, even in the rain. The ergonomic shape with 

palm rest makes the grip really comfortable. Recommended for city 

and trekking bikes, with or without electric drive. Simple installation and trekking bikes, with or without electric drive. Simple installation 

with screw clamping.

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.
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KYOTO SILICONE
Silikon/aluminium

Rozmiar L 130/R 130, 

L 130/R 90

Waga ~120g

€ 36,90

KYOTO SILICONE
UCHWYT / GRIP

CZĘŚCI ROWEROWE  
ERGONOMICZNE I 
BEZPIECZNE 



UCHWYTY / GRIPS
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FRISCO 2 SILICONE
Silicone

Rozmiar L 140/R 140,

L 140/R 95

Waga ~220g

€ 25,90

FRISCO 2
Kraton

Rozmiar L 140/R 140,

L 140/R 95

Waga ~215g

€ 19,90

BILBAO SILICONE
Silicone

Rozmiar L 128/R 128,

L 128/R 95

Waga ~116g

€ 29,90

AERO 2
Kraton/Dura cork

Rozmiar L 132/R 132

Waga ~171g

€ 26,90

AERO 2 KRATON
Kraton

Rozmiar L 132/R 132

L 132/R 92

Waga ~121g

€ 19,90

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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UCHWYTY MF / MF GRIPS

MF1 KRATON
Kraton/Aluminium

Rozmiar L 130/R 130,

L 130/R 87

Waga ~251g

€ 49,90

MF1 DURA CORK
Dura Cork/Aluminium

Rozmiar L 130/R 130,

L 130/R 87

Waga ~306g

€ 49,90

MF2 KRATON
Dura Cork/Aluminium

Rozmiar L 130/R 130,

L 130/R 87

Waga ~334g

€ 59,90

UCHWYT                  
KIEROWNICY 
MF2 HANDLEBAR GRIPS

Duża podpórka dłoni, końcówka kierownicy 
oraz uchwyt mogą być regulowane 
oddzielnie. Powierzchnia uchwytu ma 
właściwości antypoślizgowe oraz jest 
przyjazna dla skóry i odporna na 
czynniki atmosferyczne. 

Large palm rest, bar end and grip can be 

adjusted individually. The grip surface made 

of Kraton is non-slip, dermatologically-friendly 

INDYWIDUALNIE 

REGULOWANE

INDIVIDUALLY 

ADJUSTABLE

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.
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Naszym celem jest wysoka jakość produktów oraz wprowadzanie 
innowacji, które przekraczają wymagania klientów.Informacja, 
że produktu został wyprodukowany w Niemczech, to istotny 
argument sprzedażowy, stanowiący gwarancję innowacji oraz 
budujący zaufanie do marki. Co roku naszą główną fabrykęw 
Wickede (Ruhr) opuszcza nawet 2 milinów kierownic rowerowych. 
Nasze nowoczesne laboratorium testowe oraz centrum badań 
i rozwoju w Stuttgarcie zapewniają najwyższy poziom jakości w 
połączeniu z szybkimi i elastycznymi usługami. 

WYPRODUKOWANO 
W NIEMCZECH. OD 1918 R.

We are driven by quality and innovations that exceed our customers‘ 

requirements. „Made in Germany“ is regarded as an important sales argument, 

guarantee of innovation and stands and brand trust. Up to 2 million bicycle 

handlebars leave our main factory in Wickede (Ruhr) every year. Our modern 

testing laboratory and research and development centre in Stuttgart ensure 

the highest quality combined with fast and fl exible services.

MADE IN GERMANY. SINCE 1918.
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INNOWACJE 
DLA POKOLEŃ

INNOVATION FOR GENERATIONS



LUSTERKA / MIRRORS
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M-99L
Z numerem E-aprobaty 

Aluminium/stal

długie ramię

duże lusterko

Waga ~310g

€ 41,90

M-55L
Plastik/stal 

długie ramię

duże lusterko

Waga ~196g

€ 14,90

M-66L
Stal

długie ramię

duże lusterko

Waga ~218g

€ 19,90

z nowym zaciskiem

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ADAPTER LUSTERKA M-88 / M-99
Wewnętrzna średnica 15,3 - 19,0

€ 7,90

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.

E-BIKE

45 KM/H45 KM/H

M-99
Z numerem E-aprobaty

Aluminium

krótkie ramię

duże lusterko

Waga ~264g

€ 39,90

LUSTERKO    
M-99
M-99 MIRROR

Asferyczna powierzchnia lusterka zwiększa 
pole widzenia i redukuje obszar martwego 
pola. Stylowa obudowa z kutego aluminium 

With an aspherical mirror surface: enlarges 

the fi eld of vision and reduces blind spots. 

Stylish, forged-aluminium housing.

duży zakres regulacji



NOWOŚĆ!
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Nie trać więcej energii z powodu nieprawidłowej pozycji siedzenia. Sztyca Viper 
zapewnia optymalne dopasowanie położenia, ponieważ jest dostępna w trzech 
wersjach: prostej oraz z przesunięciem 10 lub 20 mm. Prawidłowa pozycja 
siodełka sprawia, że pedałowanie jest bardziej wydajne i znacznie łatwiejsze.

UNIWERSALNA

VIPER
AL 6061 T6

Średnica 27,2, 30,9, 31,6

Długość 400

Przesunięcie 0, 10, 20

Waga ~290g

€ 34,90

SUITABLE FOR ALL No more wasted energy 

resulting from the wrong seating position! The resulting from the wrong seating position! The 

Viper seat post enables optimal alignment of the Viper seat post enables optimal alignment of the 

position, because it is available in three versions: position, because it is available in three versions: 

straight and with 10 or 20 mm offset. The correct straight and with 10 or 20 mm offset. The correct 

saddle position makes pedalling more effi cient and saddle position makes pedalling more effi cient and 

trouble-free.trouble-free.

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.
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NOWOŚĆ 2019
VIPER 
SZTYCA / SEAT POST

CZĘŚCI ROWEROWE  
ERGONOMICZNE I 
BEZPIECZNE 



SZTYCE / SEAT POSTS
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SP-4.1
AL 6061 T6

Średnica 27,2

Długość 350

Przesunięcie 25

Sprężyna tłumiąca 

Stalowa sprężyna

Waga ~440g

€ 54,90

SP-10.0
AL 6061 T6

Średnica 27,2

Długość 350

Przesunięcie 15

Tłumienie MCU

Waga ~440g

€ 44,90

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.

NOWOŚĆ
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HANDYHALTER / MOBILE PHONE HOLDERS

SP-10.0
AL 6061 T6

Średnica 27,2

Długość 350

Przesunięcie 15

Tłumienie MCU

Waga ~440g

€ 44,90

UCHWYT NA TELEFON DLA 
MOSTKA AHEAD 
Polipropylen 

Waga ~125g

€ 29,90

UCHWYT NA TELEFON DLA 
ZESPOŁU MOSTKA
Polipropylen 

Waga ~160g

€ 29,90



NOWOŚĆ!
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Dzięki doskonałemu połączeniu ergonomii i designu pedał ergotec EP-2 zapewnia 
komfort i dużą dynamikę jazdy na rowerze. Fakturowana antypoślizgowa powierzchnia 
zapewnia dobrą przyczepność butów nawet w mokrych warunkach. Materiały wysokiej 
jakości oraz nowoczesna technologia łożysk podkreślają wyjątkowy poziom ergonomii 
pedałów EP-2.

WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI Z JAZDY 
DZIĘKI ERGONOMICZNEJ KONSTRUKCJI

MORE CYCLING FUN THANKS TO ERGONOMIC DESIGN 
The perfect combination of ergonomics and design gives the 

ergotec EP-2 pedal a comfortable and dynamic cycling experi-

ence. The structured, non-slip tread surface offers the shoe a 

secure grip, even in wet conditions. High-quality materials and 

new bearings technology make the EP-2 pedal an unmistakable 

ergonomic highlight.

EP-2
Gwint 9/16"

Polipropylen 

Oś 7mm

Rozmiar 103 x 122

Waga ~436g

€ 49,90

Rozmiar 103 x 122

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.
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NOWY
PEDAŁ 
EP-2 /
PEDAL

CZĘŚCI ROWEROWE  
ERGONOMICZNE I 
BEZPIECZNE 



PEDAŁ / PEDALS
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EP-1
Gwint 9/16"

Polipropylen/ 

powierzchnia antypoślizgowa 

Oś 7mm

Rozmiar 90 x 132

Waga ~420g

€ 39,90

EP URBAN
Gwint 9/16"

Aluminum/papier ścierny 

Oś 7mm

Rozmiar 98 x 78

Waga ~364g

€ 59,90
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EP-FOLDING
Gwint 9/16"

Nylon/papier ścierny 

Oś 7mm

Rozmiar 102 x 122

Waga ~346g

€ 44,90

PEDAŁ – 
ACHSVERLÄNGERUNG 
Nierdzewna

Gwint 9/16 - 9/16

Szerokość 18

Waga  ~78g

€ 34,90

Wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne w euro / All prices are RRP in €.
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Klasyfikacja produktów oraz związanych z nimi procedur
ergotec pozwalają udowodnić, że ergonomiczne właściwości 
redukują dolegliwości fi zyczne w czasie jazdy na rowerze – 
nie tylko w teorii, lecz także w praktyce. Korzyści zostały 
udowodnione oraz udokumentowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Pedał medyczny ergotec EP-1 oraz medyczny układ 
kierowniczy AHS to pierwsze rowerowe wyroby medyczne, 
które pomyślnie przeszły certyfi kację. Te wyroby medyczne 
stanowią przykład wydajności części rowerowych ergotec.

WYROBY MEDYCZNE. MNIEJ 
DOLEGLIWOŚCI FIZYCZNYCH. 
ZDROWSZE ŻYCIE.

With its product classifi cation and the associated procedures ergotec proves 

that ergonomic features reduce physical complaints when cycling not only 

theoretically but also practically! The benefi ts have been proven and 

documented in accordance with the applicable regulations. The ergotec EP-1 

med pedal and the ergotec AHS med steering system are the fi rst medical 

cycling products to be successfully certifi ed. These medical products exemplify 

the performance of ergotec Bikeparts. 

stanowią przykład wydajności części rowerowych ergotec.

With its product classifi cation and the associated procedures ergotec proves 

that ergonomic features reduce physical complaints when cycling not only 

MEDICAL PRODUCTS. REDUCE PHYSICAL COMPLAINTS.
EXPERIENCE HEALTH.
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EP-1 MED PEDAL  Stopa idealnie układa się na pedale, zaś linia stopa-kolano-biodro jest 

wyrównana względem osi. Oznacza to, że można uniknąć takich problemów jak drętwienie 

lub ból stóp. EP-1 MED PEDAL  The foot fi nds its ideal position on the pedal, and „foot-knee-hip“ 

are aligned in line with the axis. This means that physical problems such as numbness or foot 

pain can be avoided.

REGULOWANY UKŁAD KIEROWNICZY AHS MED  Regulowany układ kierowniczy zapewnia 

najwyższy poziom zróżnicowania dynamicznego dla rąk, ramion oraz pleców. Układ może być 

indywidualnie dostosowany dzięki licznym opcjom ustawień. AHS MED ADJUSTABLE HANDLEBAR 
SYSTEM  The adjustable steering system offers maximum dynamic variety for hands, arms and 

back. The system can be individually adapted thanks to the numerous setting options it offers.
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DOPASOWANIE WYPOSAŻENIA 
DZIĘKI SKANEROWI ERGOTEC

Dzięki skanerowi ergotec miłośnicy jazdy rowerowej mogą otrzymać 
wiarygodne porady dotyczące ergonomii w wyspecjalizowanych 
warsztatach. Rowerzyści mają możliwość przekonania się, jak zmiana 
ustawień może wpłynąć na ich komfort i samopoczucie, siedząc 
na siodełku i aktywnie pedałując. Jednocześnie widzą sami siebie 
na ekranie skanera i obserwują wpływ wszelkich zmian postury 
bezpośrednio w osobistym widoku kontrolnym. 

Więcej informacji na temat skanera ergotec oraz dealerów, którzy 
oferują dopasowanie wyposażenia, można znaleźć na stronie:
www.ergotec.de/de/detail/bike-fi tting.html

With the ergotec scanner, the provision of ergonomic advice in specialist shops 

becomes a convincing experience for bike enthusiasts. Cyclists experience live 

in the real sitting position and while actively pedalling how changed settings 

affect their comfort and well-being. At the same time they see themselves on 

the scanner screen and can visually observe the effects of any change in 

posture directly with the personal control view. 

More about the ergotec scanner and which dealers offer ergotec Bike Fitting 

at: www.ergotec.de/de/detail/bike-fi tting.html

BIKE FITTING WITH THE ERGOTEC SCANNER

Konsultacje z dr. Thomasem Castnerem i dr. 

Achimem Schmidtem w zakresie ergonomii 

dla sprzedawców produktów ergotec. 

Ergonomic consulting for ergotec 

retailers, with Dr. Thomas Castner 

and Dr. Achim Schmidt.
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cyclingright.com

CYCLINGRIGHT.COM

facebook.com/ergotecBikeparts
youtube.com/ergotecHumpert
ergotec.de

Na stronie CyclingRight.com możesz w 10 minut dowiedzieć się, jak ergonomicznie wyregulować rower, 

aby uniknąć dyskomfortu podczas jazdy. / At CyclingRight.com you can learn in 10 minutes how to adjust 

your bike ergonomically and thus prevent discomfort while cycling.

Wilhelm Humpert GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Erlenstraße 25 / 58739 Wickede/Ruhr / Germany 
kontakt@ergotec.de
www.ergotec.de
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