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JBG2 MTB

20

minut z
Adrianem Brzózką
Od roku 2017 kolarze górscy JBG2 Professional MTB Team
startują na rowerach marki BMC.
O kolarstwie, rowerowym sprzęcie oraz planach
na przyszłość opowiada w wywiadzie Adrian Brzózka,
czołowy zawodnik drużyny i wielokrotny medalista
mistrzostw Polski.
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Who
JBG2weMTB
are

JBG2 MTB

“
”

We wrześniu ubiegłego roku po raz kolejny byłeś
bezkonkurencyjny podczas mistrzostw Polski w
maratonie MTB. Jak podsumujesz cały
ubiegłoroczny sezon?

BMC skonstruowało ramy
z myślą o ściganiu i wygrywaniu.
To dla nas bardzo istotne

Adrian
Brzózka

Ubiegłego roku nie zaliczam do szczególnie udanych.
Nie był jednak na tyle kiepski, że chciałbym wymazać
go z pamięci, bo pojawiło się kilka dobrych wyników.
Zwycięstwo w Algarve Bike Race (kat. S2 UCI) w
Portugalii, mistrzostwo Polski w maratonie oraz
3. miejsce w hiszpańskiej etapówce Rioja Bike Race
(kat. S2 UCI). To warte odnotowania wyniki. Obrona
tytułu mistrza Polski w maratonie była dla mnie
istotnym punktem kalendarza. Na przełomie lipca
i sierpnia mocno pracowałem we włoskim Trepalle,
czyli miejscowości położonej 2,2 tys. m n.p.m.
Trening wysokogórski jest dla mnie znakomitym
bodźcem, dzięki czemu pod koniec sierpnia byłem
już w dobrej dyspozycji. Formę udało się utrzymać
właściwie aż do końca września. Same mistrzostwa
to była rywalizacja głównie z Belgiem... Sebastien
Carabin miał niesamowitą końcówkę sezonu. Góry
to obszar, w którym ściganie sprawia mi najwięcej
frajdy, a sama lokalizacja – Jelenia Góra – bardzo mi
odpowiadała.
Tytuł mistrza zdobyłeś już na rowerze BMC.
Ramę BMC teamelite 01 miałem w moim „arsenale”
już od połowy kwietnia. Roweru użyłem m.in. właśnie
podczas mistrzostw w Jeleniej Górze. W momencie
walki o koszulkę mistrzowską był wyposażony w Foxa
32 Factory z kolekcji 2017, bardzo „wylightowane”
koła MCFK i opony Schwalbe Racing Ralph
(wzmacniana wersja SnakeSkin). Napęd XX1 z
zębatką 34. Całość ważyła ok. 8,3-8,4 kg. Autorski
system tłumienia drgań BMC, czyli zintegrowane z
ramą rozwiązanie Micro Travel Technology, było tym
razem ustawione na poziomie medium 02, chociaż
zazwyczaj stosuję wersję hard. Po objeździe trasy,
którego dokonałem na modelu z pełnym
zawieszeniem – BMC fourstroke, doszedłem do
wniosku, że więcej fragmentów trasy pasuje jednak
do roweru bez dampera. Postawiłem zatem na BMC
teamelite 01. Rower spisał się znakomicie, dowiózł
mnie do mety na 2. miejscu w kategorii OPEN, dając
równocześnie tytuł mistrza Polski.
Dlaczego wybraliście – jako cały zespół – akurat
rowery BMC jako startowy sprzęt na rok 2017?
Podejście drużyny JBG2 do sprzętu możemy
sformułować w kilku słowach – najlepsza jakość bez
kompromisów. Nie rozpatrujemy podmiotu, który
chce z nami współpracować, pod kątem ilości
sprzętu bądź oferowanej kwoty. Przejeździłem
połowę zeszłego sezonu na rowerach BMC teamelite
oraz BMC fourstroke. Z kolei Anton Sintsov, czyli mój
klubowy kolega i olimpijczyk z Rio de Janeiro, spędził
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końcówkę sezonu na BMC fourstroke. Mam bardzo
pozytywne zdanie na temat ram BMC. Zaznajomienie
się z zachowaniem BMC podczas zawodów było
kluczowym elementem, który zadecydował
ostatecznie o nawiązaniu współpracy między JBG2 i
marką BMC.
Jak oceniasz ten sprzęt z perspektywy
wyścigowej?
BMC skonstruowało ramy z myślą o ściganiu i
wygrywaniu. To dla nas bardzo istotne. Slogan „race
is the best test” dobrze obrazuje w tym przypadku
podejście do konstruowania roweru. Równie ważnym
elementem w ramach szwajcarskiego producenta
jest zwarta konstrukcja i wyścigowa geometria, która
– mimo sportowej pozycji zawodnika – pozwala na
spędzenie wielu godzin w siodełku bez uskarżania
się na brak wygody czy dyskomfort w jakimś
obszarze aparatu ruchowego. Tendencja rynkowa do
ram mocno „slopowanych” ominęła konstruktorów z
BMC i Impec Lab. Te rowery mają po prostu swoją
filozofię kątów i długości rur. Efektem jest
kompromis między zwrotnością a stabilnością przy
każdej prędkości. Zespół JBG2 Professional MTB
Team w przyszłym roku będzie używać ram BMC
teamelite 01 oraz BMC fourstroke 01. W pierwszym
z tych rowerów wyróżnić warto innowacyjny system
MTT, o którym już wcześniej wspomniałem. Dzięki
temu systemowi tłumienia drgań umiejscowionemu
w tylnym trójkącie ramy, wykonanemu z
wykorzystaniem materiałów stosownych wcześniej w
bolidach Formuły 1, kolarz może liczyć na więcej
komfortu. Po pierwsze, siedząc na siodełku i jadąc
po nierównościach, rama odczuwalnie filtruje
drgania oraz wypiera drobne nierówności. W
przypadku zjazdu – stojąc na pedałach – MTT tłumi
natomiast pierwszą fazę uderzenia. Mogę to wyjaśnić
bardziej obrazowo – na standardowym hardtail’u
dostaję po nogach klasycznym młotkiem, a jadąc na
BMC teamelite jedynie młotkiem gumowym. Drugi z
rowerów, czyli BMC fourstroke 01, wykorzystuje
natomiast zawieszenie w technologii APS, czyli
Advanced Pivot System. Deklarowany skok to 100
mm. Dzięki unoszeniu koła pionowo w górę, a nie w
kierunku ramy – ma się wrażenie, że mamy do
dyspozycji nie 100, a 120 mm. Lockout – beton.
Zero bujania przy dynamicznej jeździe. Tryb trail jest
naprawdę przydatny na technicznych podjazdach.
Dodatkowo nie mamy wrażenia, że cała moc idzie w
damper, a nie w napęd. Łańcuch przenosi moc, którą
dysponuje nasza noga, a tłumik robi swoją robotę,
czyli zajmuje się siłami działającymi od podłoża na
nasze tylne koło.
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JBG2 MTB

To stała ewolucja. A jak oceniasz zmiany zachodzące w polskim
środowisku MTB?
Niestety, poziom polskiego kolarstwa w wersji terenowej jest niższy, niż było to
jeszcze parę lat temu. Dobrze obsadzonych zawodów jest u nas jak na
lekarstwo. Specjalistyczne szkolenie w Polsce kuleje. A kolarza górskiego należy
szkolić od najmłodszych kategorii wiekowych. Nie wystarczy wyselekcjonować
juniorów z dużą wydolnością i posadzić ich na rowery górskie. Może zmieni się
podejście po wyborach w Polskim Związku Kolarskim, które odbyły się w grudniu.
Życzyłbym sobie też, aby polski kalendarz wypełniały regularnie zawody sygnowane
przez UCI. To gwarantuje odpowiedni poziom zawodników. Chciałbym doczekać
wyścigu etapowego z kategorią S2, S1 lub SHC… Nasze polskie tereny mają
naprawdę duży potencjał. Wielka szkoda, że praktycznie nie gościmy u nas
zawodników ze światowej czołówki.
Jakie plany na rok 2017 ma JBG2 Professional MTB Team?
Nasza grupa zawalczy o kwalifikacje na mistrzostwa świata oraz mistrzostwa Europy w
maratonie. Tam chcemy godnie reprezentować Polskę. Na początku sezonu będziemy
widoczni głównie na południu Europy – na wyścigach etapowych w Hiszpanii, gdzie
zaczynamy już z końcem stycznia. W sierpniu zadebiutujemy z kolei w wyścigu
organizowanym przez Red Bull w Islandii. Kalendarz dopełnią maratony oraz wyścigi etapowe
w Niemczech, Włoszech, Francji, Rumunii oraz Czechach. W Polsce natomiast skupimy się na
wybranych edycjach serii Bike Maraton, wyścigach Czesława Langa, jeśli ich formuła będzie
podobna do tej z lat ubiegłych, oraz innych maratonach i wyścigach XC – wszędzie tam, gdzie
będzie można ścigać się w oszałamiającym tempie i na ciekawej trasie. Nie zabraknie nas też na
mistrzostwach Polski.

Jakie są twoje osobiste preferencje sprzętowe –
wolisz sztywne czy jednak może pełne
zawieszenie?
Lubię jeździć zarówno na sztywnym, jak i zawieszonym
rowerze. Wszystko zależy od trasy. W Polsce na 90
proc. tras wybieram rower sztywny, czyli w tym
przypadku BMC teamelite 01. Na zagranicznych
trasach ta proporcja się odwraca i można mówić o
stosunku 70 do 30 proc. na rzecz zawieszonego
roweru. Zasada jest prosta i sprowadza się do tego, że
jeśli nie znam trasy, to wybieram rower full
suspension. Jeśli znam trasę, wybieram rower szybszy
na danej nawierzchni.
Wspominasz o trasach. Co w tym kontekście
sądzisz o rozwoju kolarstwa górskiego?

więcej zabawy… I tak przeszkody, które jeszcze nie
tak dawno były domeną grawitacyjnej odmiany
kolarstwa, pojawiły się w nieco zmodyfikowanej wersji
także w XC i maratonie. Zdecydowanie obecne trasy
są w większym stopniu efektem ingerencji w naturalny
teren. Sztuczne przeszkody i specjalnie profilowane
zakręty zwiększyły widowiskowość zmagań kolarzy
górskich i mowa nie tylko o XC, ale również o
maratonach. W 2014 r. miałem okazję startować w
Irlandii w mistrzostwach Europy w maratonie, gdzie
trasa obejmowała ok. 60 km sztucznego
singletrack’a… W związku z tego typu zmianami moje
przygotowania do sezonu oraz treningi w jego trakcie
uległy znacznym modyfikacjom.
Inne trasy, inne przygotowania. To chyba
przyniosło ze sobą również zmianę w podejściu
do konstruowania samych rowerów.

W ostatnich latach tendencja w kolarstwie górskim w
formacie wytrzymałościowym – chodzi tutaj o cross Oczywiście. Jeszcze jakiś czas temu koła w rozmiarze
country (XC) oraz maratony i etapówki – przybrała 29 cali to była w zasadzie dla nas abstrakcja.
jeden kierunek: bardziej technicznie, więcej adrenaliny, Geometria pierwszych rowerów z takimi kołami była do
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tego niedopracowana i sprowadzała się głownie do
poszerzania bazy kół tak, aby zmieścić większą
średnicę koła. Współczesna geometria to z kolei krótki
rozstaw kół, przedni widelec o bardziej leżącym kącie
oraz bardziej pionowa rura podsiodłowa. Taką
tendencję widzimy również w rowerach górskich BMC.
Efektem tych założeń jest większa wydajność sprzętu
na zjazdach, które są teraz trudniejsze. Inna rynkowa
tendencja to stałe zwiększanie komfortu oraz
efektywności jazdy, co dotyczy m.in. rowerów typu
hardtail. Tutaj marka BMC odpowiada nowatorskim
systemem MTT, którego skuteczności niejednokrotnie
doświadczyłem już podczas zawodów. Myślę, że
przyszłością w XC oraz maratonie będą regulowane za
pomocą manetki sztyce oraz rowery zawieszone ze
zmienną geometrią, która będzie przekształcała
sztywny rower o podjazdowej geometrii w rower o
endurowych właściwościach. Biorąc pod uwagę
modele BMC, to może być coś w rodzaju skrzyżowania
wspomnianego BMC teamelite z modelem trailowym
BMC speedfox.
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GVT BMC

Nowa siła
w polskim
triathlonie
Z początkiem roku 2017 działalność rozpoczął GVT BMC
Triathlon Team, czyli nowy polski zespół zawodowy.
Założycielem GVT BMC jest Zbigniew Gucwa, były kolarz
profesjonalnego peletonu, a obecnie trener i manager. W tym
zespole triathlonowym znaleźli się m.in. wielokrotni medaliści
mistrzostw Polski. W kolarskiej części zawodów sportowcom
pomagać będą m.in. nowe rowery aero BMC timemachine 01,
stworzone z myślą o jeździe na czas oraz wyzwaniach
triathlonowych. Cele GVT BMC Triathlon Team są ambitne i obejmują
wiele prestiżowych startów nie tylko w Polsce, ale również na świecie.
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GVT BMC

“

Najważniejszy jest kompromis
między odpowiednią pozycją aero
i pozycją wygodną,
czyli pozwalającą na przetrwanie

”

Idea stojąca za powstaniem nowego zespołu
triathlonowego zrodziła się w głowie Zbigniewa
Gucwy, trenera personalnego, który przed czterema
laty zakończył karierę zawodowego kolarza. Na
początku powstała amatorska grupa GVT, do której
jednak z czasem dołączać zaczęli również zawodnicy
startujący w kategorii PRO. Jak wyjaśnia założyciel
GVT BMC Triathlon Team, jego marzeniem było
stworzenie zespołu, który miałby dostęp do
najlepszego sprzętu – idealnym partnerem okazała się
marka BMC, czyli oficjalny i tytularny partner
technologiczny nowej drużyny.
Cele nowego zespołu są ambitne i nie dotyczą jedynie
najwyższych stopni podium w prestiżowych zawodów.
Progresowi sportowemu towarzyszyć będzie najnowsza
technologia, odpowiednia logistyka oraz oprawa
12

medialna, w czym swój udział ma także marka BMC.
W składzie nowego zespołu znaleźli się utytułowani i
dobrze znani na scenie triathlonowej zawodnicy:
Tomasz Brembor, Maciej Chmura, Łukasz
Kalaszczyński, Hanna Kaźmierczak, Mateusz
Kaźmierczak, Paulina Klimas, Paulina Kotfica oraz
Robert Wilkowiecki.
Za odpowiednie przygotowanie treningowe drużyny
odpowiada zespół trenerski Gucwa Velo Trainer.
Triathloniści są też objęci programem monitoringu
organizmów
oraz
progresu
sportowego.
Koordynatorem sztabu medycznego jest prof. Artur
Pupka.
W roku 2017 zawodnicy GVT BMC Racing Team
startować będą – w zależności od rodzaju zawodów –

na nowych rowerach triathlonowych BMC
timemachine 01 lub wyczynowych modelach
szosowych BMC teammachine SLR01. W obu
przypadkach startowe modele wyposażone są w
elektroniczny osprzęt Shimano Di2.
Lista planowanych startów obejmuje m.in. walkę na
czołowych polskich zawodach, które odbędą się w
Gdyni, Poznaniu, Sierakowie, Suszu oraz Warszawie.
Drużyna weźmie też udział w mistrzostwach Polski.
Paulina Kotfica i Łukasz Kalaszczyński wybiorą się
również na mistrzostwa świata na dystansie średnim.
Zespół zamierza ponadto postarać się o kwalifikacje
do mistrzostw świata Ironman 70.3 oraz mistrzostw
świata Ironman na Hawajach. Plan startów uzupełniają
inne zawody w Polsce, a także poza granicami kraju, w
tym m.in. w Hiszpanii oraz Chinach.
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Zbigniew
Gucwa
(GVT BMC)

Zawodnicy GVT BMC Triathlon Team będą w tym
sezonie startować na rowerach BMC
timemachine 01 oraz BMC teammachine SLR01.
Perspektywy są dobre?
Przez pryzmat kolarstwa zawodowego można docenić
starania inżynierów BMC. Rowery te wyróżniają się na
tle innych producentów, a BMC Racing Team od kilku
sezonów melduje się w czołówce rankingów UCI World
Tour oraz w tabeli liczby zwycięstw.
A triathlon?
Na BMC ścigają się oczywiście również czołowi
triathloniści, którzy walczą o medale mistrzostw świata
Ironman 70.3 czy też na Hawajach. Myślę, że to
głównie przez współpracę z zawodnikami rowery BMC
są tak dopracowane. Nie chodzi tu tylko o wagę,
sztywność czy aerodynamikę, ale przede wszystkim o
funkcjonalność. Najnowsze rozwiązania w BMC
timemachine, które pozwalają rozebrać go dosłownie w
parę chwil i przygotować do lotu samolotem, to
rewelacja. Te udogodnienia są przydatne szczególnie
dla triathlonistów, którzy – w przeciwieństwie do
zawodowych grup kolarskich – nie mają tak
rozbudowanego zaplecza logistycznego i tylu ludzi do
pomocy.
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Rowery o konstrukcji uwzględniającej specyfikę
triathlonu dają przewagę?
Tak, dużą. Przykładem jest właśnie BMC timemachine
01. Myślę, że to najlepszy czasowy rower na świecie, a
na pewno najbardziej wszechstronny. Można na nim
rozwijać ogromne prędkości na płaskich odcinkach
oraz bardziej górskich trasach. Jest lekki i sztywny. Nie
bez przyczyny w trzech ostatnich latach kolarze BMC
Racing Team zdobyli trzy medale w drużynowej jeździe
na czas podczas mistrzostw świata, w tym dwa złote.
Rozwiązania techniczne dotyczące transportu sprzętu
są wręcz genialne i bardzo ułatwiają przemieszczanie
się z BMC timemachine w samolocie czy samochodzie.
Jak możesz określić obecny stan polskiego
triathlonu?
Komercyjne imprezy w Polsce, te przeznaczone dla
amatorów, przeżywają teraz czas prawdziwego
rozkwitu. Zawody mnożą się praktycznie w każdym
województwie. Liczba zawodników wzrosła w ostatnich
latach o co najmniej 100 proc. W tej chwili to chyba
najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportu w Polsce.
To na pewno bardzo trudny sport, ale przez to też tak
przyciągający.

Paulina
Kotfica
(GVT BMC)

W poprzednim sezonie byłaś blisko zdobycia
tytułów mistrza Polski. Jak oceniasz cały
rok 2016?

Co jest dla ciebie istotne, jeśli chodzi o sprzęt?
Myślę, że rowery triathlonowe – obok rowerów
przeznaczonych do XC – są obecnie najbardziej
zaawansowane technicznie. Inżynierowie muszą dbać
nie tylko o aerodynamikę, sztywność czy wagę. Dla
mnie najważniejszy jest kompromis między
odpowiednią pozycją aero i pozycją wygodną, czyli
pozwalającą
na
przetrwanie.
Ważna
jest
funkcjonalność – chodzi np. o mocowania bidonów
oraz pojemniki na batony i żele. Co dla mnie osobiście
bardzo ważne, najnowszy BMC timemachine posiada
system szybkiego składania kierownicy.

W poprzednim sezonie postawiłam bardziej na dystans
średni, podczas gdy wcześniej specjalizowałam się w
wyścigach na dystansie olimpijskim. Udało mi się
zdobyć dwa wicemistrzostwa Polski – na średnim i
olimpijskim dystansie. Zajęłam też 3. miejsce w
Challenge Poznań i tym samym zdobyłam kwalifikacje
na mistrzostwa świata Challenge Family. Ponadto
udało mi się zwyciężyć w pierwszej i tym samym
historycznej edycji 5i50 Warszawa, a także w
zawodach Triathlon Piaseczno oraz Triathlon Szczecin.
W zawodach Pucharu Europy w Madrycie zajęłam 6.
pozycję. Kilkukrotnie moje plany pokrzyżowały kontuzje Jakie masz plany na obecny sezon?
i choroby, ale mimo to sezon był bardzo udany.
Na mojej liście znajdują się m.in. mistrzostwa świata
Challenge Family, wojskowe mistrzostwa świata w
Niemczech, a także zawody Ironman 70.3 w Chinach,
Jak ważnym elementem jest dla ciebie jazda
na Majorce oraz mistrzostwa świata w Stanach
rowerem?
Zjednoczonych. Powalczę także oczywiście na
Postawiłam na dystans średni, czyli tzw. połówkę mistrzostwach Polski oraz innych czołowych wyścigach
Ironmana, gdzie trasa kolarska to aż 90 km, dlatego nad Wisłą.
rower stał się dyscypliną kluczową. Szczerze mówiąc,
teraz zdecydowanie bardziej doceniam też sprzęt
kolarski. Kiedyś trenowałam 2-4 razy w tygodniu na
rowerze, obecnie treningi kolarskie to aż 5-6 jednostek
tygodniowo. Gdy doda się, że biegam 6 razy w tygodniu
i pływam 5 razy w tygodniu, to powstaje duża ilość
treningów.

15

Najszybszy
rower

Do dyspozycji triathlonistów GVT BMC będą m.in.
nowe rowery aero BMC timemachine 01, które zostały
zaprezentowane światu pod koniec 2016 r. To całkiem
nowa odsłona znanej i sprawdzonej w wyścigowych
warunkach maszyny – prawdopodobnie najszybszego
roweru na świecie. To na nim właśnie kolarze BMC
Racing Team zdobywali tytuły mistrzów świata w
drużynowej jeździe na czas i wygrywali czasowe etapy
Tour de France.
Prace nad nową wersją BMC timemachine
prowadzone były od czterech lat. Celem był rower
dostosowany do potrzeb sportowców walczących
samotnie z czasem. W pracach uczestniczyli nie tylko
inżynierowie i projektanci Impec Lab, ale także
specjalizujący się w kwestiach dotyczących
aerodynamiki eksperci firmy Sauber. Timemachine to
nowa jakość na rynku rowerów do jazdy na czas i
triathlonu – znakomite osiągi aerodynamiczne
(zmodernizowana koncepcja SubA), spójna i
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przemyślanie ukształtowana rama, maksymalna
integracja poszczególnych komponentów orazrozbudowany system ustawień pozycji kolarza
(możliwość optymalnego dopasowania do potrzeb).
W BMC timemachine 01 zastosowano m.in. nowe
rozwiązania mocowania sztycy, dzięki którym w prosty
sposób można zamocować sztycę z przesunięciem do
przodu (optymalne dla triathlonu; dodatkowy
schowek) lub do tyłu (optymalne dla jazdy na czas;
zgodnie ze standardami UCI). Wydajną i komfortową
jazdę umożliwia nowy i w pełni zintegrowany
V-Cockpit. Nowe technologie sprawiają, że
dopasowanie optymalnej pozycji nigdy nie było
jeszcze tak proste.
Nowy BMC timemachine 01 to w efekcie znakomite
rozwiązanie dla szybkiej i stabilnej jazdy – rower
idealny do jazdy na czas i triathlonu.

TAG HEUER CONNECTED
BMC Racing Team and TAG Heuer are true winning partners.
Swiss Made. High Tech. Exclusiveness. Avant-Garde.
#DontCrackUnderPressure is the key !

Find spectacular routes and information at MySwitzerland.com/bike

Monte Brè, Lugano, Ticino © Ivo Scholz
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Nowości

Roadmachine,
czyli nowa
jakość
18

“

Cel, liczba zaplanowanych kilometrów
i potrzebne wyposażenie
nie mają większego znaczenia.
Tym razem
chodzi wyłącznie o jazdę.

”

Jest sobota. Szósta rano. Ciepło kawy powoli wygasa,
a pierwsze promienie słońca przebijają się gdzieś w
oddali. Twój oddech zostawia ślady w mroźnym
powietrzu, gdy wsiadasz na rower i zaczynasz
pedałować. Po charakterystycznej dla świtu ciszy
niewiele zostało – zastąpił ją delikatny szum
rozkręcającego się roweru. Zostały też oczekujące
drogi. Coś standardowego czy może jednak coś
bardziej ryzykownego i nieco szalonego? Może
spektakularna wspinaczka na drodze, którą
zostawiasz sobie na specjalne okazje? A co z
odkrywaniem szorstkiego i twardego bruku na starej
trasie w dolinie?
To znane rozterki, ale tym razem tylko się uśmiechasz.
Cel, liczba zaplanowanych kilometrów i potrzebne
wyposażenie nie mają większego znaczenia. Tym
razem chodzi wyłącznie o jazdę. Usłyszałeś wezwanie
otwartej drogi i odpowiedziałeś na nie. Masz BMC
roadmachine i jesteś w gotowości na wszystko.
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Roadmachine

Nowości

Najwyższej jakości
efektywny i wszechstronny
rower

Wszechstronność

Rowery serii BMC granfondo oraz BMC teammachine
należą już do legend kolarskiego świata. Od podium w
Roubaix do żółtej koszulki na Polach Elizejskich. Oba
ikoniczne modele definiują swoje sprzętowe kategorie.
Co jednak z tym, co jest poza ich przeznaczeniem? Co
leży za linią odgradzającą profesjonalny peleton? Czy
jest możliwe, by połączyć atuty rowerów z segmentu
endurance
z
rozwiązaniami
nastawionymi
bezpośrednio na wydajność?
Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie było sporym
wyzwaniem dla naszych inżynierów. Mieli za zadanie
spojrzeć poza to, co współcześni kolarze uznają za
normę, oraz uzupełnić zapotrzebowanie na rower
wypełniający lukę między klasycznymi wyścigami (jak
Paryż-Roubaix) i niekończącymi się serpentynami
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legendarnej przełęczy Stelvio, bez poświęcania
wydajności czy komfortu. Chcieliśmy stworzyć rower,
który wymyka się kategoryzacji, i łączy w sobie
wyścigową
gotowość
BMC
teammachine,
komfortowość BMC granfondo oraz integrację i
dynamiczną linię BMC timemachine. Nowy BMC
roadmachine to rower bardzo wszechstronny, to
innymi słowy „one-bike collection”.
Aby zrealizować cel, musieliśmy trzymać się
rzeczywistości i wykazać wielką kreatywnością.
Skoncentrowaliśmy się na zbalansowaniu pionowego
ugięcia, zwiększeniu efektywności pedałowania oraz
ogólnej integracji, która wpływa też na atrakcyjność
wizualną. Roadmachine wyróżnia się sztywnością tam,
gdzie jest ona ważna. Konstrukcja roweru sprzyja

dynamicznej jeździe i jest też odpowiednio lekka,
dzięki czemu pozwala na swobodną wspinaczkę.
Geometria BMC roadmachine i zoptymalizowane
ugięcie pionowe pozwalają również na komfortową
jazdę na długich dystansach. Co równie istotne, nasze
innowacyjne rozwiązania dotyczące jak największej
integracji owocują bardzo eleganckim oraz
aerodynamicznym wyglądem.

Kluczowe
szczegóły

Integracja
Od ponad dekady BMC jest liderem branży rowerowej,
jeśli chodzi o integrację poszczególnych elementów i
design sprzętu. Stworzone w Impec Lab i
opatentowane rozwiązanie Integrated Cockpit System
(ICS) jeszcze bardziej wzniosło do góry nasze
podejście do eleganckiej i funkcjonalnej integracji.
Używając odpowiednich rozwiązań dla ramy, widelca i
mostka, ICS eliminuje praktycznie całkowicie
zewnętrzne przewody i tworzy z roweru spójną całość.
Aby
zapewnić
odpowiednią
„czystość”,
zdecydowaliśmy się na kolejne kroki. Opcjonalnie
dostępne są specjalne adaptery, za pomocą których
można przymocować do mostka komputer rowerowy
Garmin czy też kamerkę GoPro. Podobną rolę
odgrywają tzw. łapacz łańcucha oraz w pełni
zintegrowany zacisk sztycy. Efektami są atrakcyjny
design i wysoka funkcjonalność.
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Roadmachine

“

BMC roadmachine ma w sobie wszystko.
Sztywność, pionowe ugięcie oraz
możliwości regulacji – stworzone z myślą
zarówno o niezobowiązujących
wyprawach rowerowych,
jak i różnego typu wyścigach.

”
Idealna pozycja
Wiele rowerów dostępnych na rynku stworzono
konkretnie z myślą o agresywnym lub spokojnym stylu
jazdy. W konsekwencji rowerzyści są w pewnym
sensie
ograniczani.
Wprowadzając
jednak
technologię ICS, możemy zaoferować rozwiązanie
tego problemu. Receptą jest Dual Stack, dzięki
któremu kolarz otrzymuje możliwość wyboru pozycji i
tym samym całkiem nowe perspektywy. Dostępne
jest ustawienie zorientowane bardziej na jazdę
wyczynową (pozycja bliższa rowerom BMC
teammachine). Druga opcja to tymczasem pozycja
wyższa (zbliżona do rowerów BMC granfondo).
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Podrasowane włókna
Zdefiniowanie wartości dotyczących wydajności oraz
ugięcia ramy BMC roadmachine nie było łatwym
zadaniem. Chcieliśmy roweru, który będzie jak
najbardziej komfortowy i nie straci równocześnie
wydajności na poziomie wyścigów z cyklu World Tour.
Za duży poziom ugięcia zostawia kolarza w poczuciu
niedostatku wydajności i „odłączenia” od drogi. Duża
sztywność oraz wyścigowe właściwości mogą być z
kolei zbyt surowe. W celu rozwiązania tej dychotomii
sięgnęliśmy po nasze doświadczenia dotyczące
struktur karbonowych i na nowo zinterpretowaliśmy
technologię Tuned Compliance Concept (TCC).
Stosując odpowiednio dobrane materiały i kształtując
z rozmysłem poszczególne rury, nasi inżynierowie
dostarczyli perfekcyjnie zbalansowany rower.

Współczesne oczekiwania
Obecnie kolarze oczekują rowerów dobrze
przemyślanych. Doskonale to rozumiemy i
przewidujemy tego typu oczekiwania znacznie lepiej
od innych, by w efekcie dostarczać produkty nawet
przewyższające tego typu nadzieje. Będąc jedną z
najlżejszych konstrukcji na rynku, rama BMC
roadmachine (930 g) oferuje m.in. mocowanie
hamulców tarczowych w standardzie flat-mount,
odpowiednio duży prześwit między oponami, a także
kompatybilność z mechanicznymi i elektronicznymi
napędami, którą zapewnia system Dual Transmission
Integration (DTi).

Nowa
jakość

BMC roadmachine ma to wszystko. Sztywność,
pionowe ugięcie oraz możliwości regulacji –
stworzone z myślą zarówno o niezobowiązujących
wyprawach rowerowych, jak i różnego typu
wyścigach. To rower, który definiuje kategorię
endurance na nowo. Roadmachine jest lekki,
elegancki i wręcz nieprawdopodobnie zintegrowany.
Zapewnia wysoką efektywność pedałowania oraz
duży poziom komfortu. Nowy model BMC doceniła już
branża rowerowa nad Wisłą i na świecie. W trakcie
targów rowerowych KIELCE BIKE-EXPO 2016 model
BMC roadmachine 01 otrzymał od organizatorów –
jako jedyny rower – prestiżowe wyróżnienie w
kategorii „design”. Z kolei BMC roadmachine 02
zdobył tytuł najlepszego modelu w kategorii „rower

szosowy z hamulcami tarczowymi”, który za rok 2017
przyznał mu brytyjski magazyn „Cycling Weekly”.
Wzgórza na trasie. Krótkie spojrzenie do tyłu
potwierdza, że reszta grupy odpadła. Uśmiechasz się,
bo wiesz, że kiedyś też miałeś tu problemy, ale tym
razem płuca są silne, a nogi świeże. Gdy spoglądasz
na czekającą na drodze do domu dolinę, zdajesz sobie
sprawę, że najlepsza część dopiero przed tobą. Wiatr
zaczyna coraz szybciej szeleścić, kiedy zaczynasz
ostatni zjazd. BMC roadmachine prowadzi się niczym
pojazd szynowy. Hamulce tarczowe pracują. Uśmiech
powraca. To niesamowite, jak droga, którą
przemierzałeś już setki razy, może stać się czymś
całkiem nowym i ekscytującym.
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Wyczynowe rowery
BMC – 15 lat
wyścigowych
zmagań
Nasze modele wyczynowe już od 2001 r. są podstawą dla innowacji
i ewolucji rowerów BMC. Kluczowe znaczenie ma rowerowa inżynieria
oraz design na najwyższym poziomie, potwierdzone w profesjonalnym
peletonie podczas Tour de France, mistrzostw świata oraz największych
wyścigów UCI World Tour. Modele wyczynowe zostały stworzone
w jednym celu – by przekraczać linię mety najtrudniejszych
wyścigów świata na 1. miejscu…
BMC Switzerland to jedna z niewielu marek, które w
ostatnich latach tak wytrwale przełamywały limity w
projektowaniu rowerów. Od ponad dekady
produkujemy wyścigowe rowery szosowe. W tych
działaniach opieramy się na kilku ponadczasowych
wartościach i celach. Mowa o byciu najszybszym,
biciu rekordów świata, przekraczaniu granic
wyobraźni oraz zwyciężaniu w najtrudniejszych
wyścigach. W tych dążeniach naszymi partnerami są i
były profesjonalne drużyny, które wspieramy. Ich
zapotrzebowanie na rowerowe technologie, dające
dodatkową przewagę nad konkurentami, to od
przełomu wieków swego rodzaju katalizator dla
projektów i całego rozwoju naszych rowerów
szosowych.
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2000

2004

Premiera pierwszego roweru
szosowego

Team Machine
przerobiony

Powróćmy do roku 2000. BMC Racing (tak wcześniej
nazywała się marka BMC Switzerland) jest małym
szwajcarskim producentem rowerów, który właśnie
został zakupiony przez nowego inwestora, dobrze
znanego w Szwajcarii biznesmena – Andy’ego Rihsa.
Jego firma Phonak, znana na świecie z produkcji
aparatów słuchowych, była też sponsorem tytularnym
Phonak Cycling Team, czyli profesjonalnego
szwajcarskiego zespołu kolarskiego. Pełen pasji do
kolarstwa szosowego Rihs miał bardzo jasną wizję –
szwajcarska firma ma produkować rowery, na których
można będzie wygrywać w Tour de France.

Sukcesy osiągnięte przez Phonak Racing Team na
modelu BMC Team Machine SLT01 z 2001 r.
zainspirowały inżynierów BMC do pracy nad
udoskonaleniem tego roweru. Głównym celem było
zwiększenie sztywności i zachowanie przy tym niskiej
wagi. W 2004 r. zaprezentowano nową wersję Team
Machine. Stosunek sztywności do wagi oraz precyzja
sterowania wyznaczyły nowy poziom i podniosły
poprzeczkę dla innych producentów rowerów.

W ciągu roku powstał pierwszy rower – BMC Team
Machine SLT01, który zadebiutował podczas Tour de
Suisse. Rama była połączeniem trójcieniowanego
aluminium i karbonowych górnych rur tylnego trójkąta.
Rower wyróżniał się technologią „Crosslock Skeleton”
– nowatorskim systemem integracji i łączeń
poszczególnych rur.

Kluczowe technologie
Konstrukcja wahacza oraz Crosslock Skeleton

Kluczowe technologie
Włókna węglowe nowej
generacji
W konstrukcji wykorzystano włókna węglowe nowej
generacji, wytworzone przez firmę Easton z
wykorzystaniem technologii CNC. Rezultatem była
większa sztywność spojeń. To pozwoliło projektantom
na eksperymentowanie z długością rur oraz
materiałami. Nowy Team Machine miał również
karbonową górną i dolną rurę ramy. Zastąpiono nimi
używane wcześniej elementy aluminiowe.

W przypadku karbonowych górnych rur tylnego
trójkąta BMC Team Machine SLT01 zastosowano
pionierską metodę konstrukcji wahacza Firefork, która
później została szeroko zaadaptowana przez innych
producentów. Druga główna technologia, czyli
Crosslock Skeleton, pozostała w kolejnych latach
podstawą dla następnych rowerów i technologii BMC.
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Rozczarowanie
drużynami

2006
Pro Machine SLC01 – pierwszy
w pełni karbonowy rower wyścigowy BMC
Do 2005 r. skonstruowano w pełni karbonową ramę, a
nowy BMC Pro Machine SLC01 zastąpił model BMC
Team Machine SLT01 i stał się podstawowym
rowerem wyścigowym kolarzy Phonak Cycling Team.
To była również jedna z pierwszych tego rodzaju ram
w profesjonalnym peletonie.
Pro Machine był także pierwszym na świecie rowerem
z ramą wykonaną w całości z zastosowaniem
nowatorskiej nanotechnologii CNT firmy Easton. To
zaawansowany system łączenia żywicą karbonowych
nanorurek CNT. Zaletą tego rozwiązania było to, że w
efekcie poszczególne włókna były wystarczająco
mocne, aby stworzyć z nich ramę w pełni karbonową.

Z włókien węglowych wykonane były nie tylko tylne
haki i zestawy gniazd łożyskowych, ale również
wbudowany zacisk sztycy.
Unikalna kombinacja nowatorskich technologii,
włókien węglowych oraz integrated Skeleton Concept
(iSC) pozwoliła inżynierom BMC na zmniejszanie wagi
także w następnych latach. Kiedy jadący na modelu
Pro Machine Oskar Pereiro okazał się najlepszy na 16.
etapie Tour de France w 2005 r., nikogo nie zdziwiło,
że mówił o ważnej roli roweru.

Kilka lat niefortunnych zdarzeń związanych ze
sponsorowanymi przez BMC drużynami, czyli Phonak
Cycling Team oraz ProTeam Astana, oraz dopingiem
oznaczało, że wyniki osiągnięte na Pro Machine były w
pewnym stopniu niemiarodajne. To doprowadziło do
ostatecznego rozwiązania Phonak Racing Team. Pod
koniec 2005 r. oko Andy’ego Rihsa przykuł jednak
amerykański zespół narodowy U23. Rihs zdecydował,
że BMC będzie sponsorować drużynę, która później
przekształciła się w BMC Racing Team. W 2008 r.
grupa uzyskała licencję UCI Pro Continental. Tak
rozpoczęła się też nowa era wspierania przez markę
BMC profesjonalnego kolarstwa.

2009
Teammachine odnowiony
– perfekcyjna równowaga
Chociaż Team Machine został nieco w cieniu, gdy Pro
Machine był używany w profesjonalnym peletonie
między 2005 a 2009 r., projektanci BMC pracowali
wtedy nad nową formułą dla uwielbianego Team
Machine. Odnowiony BMC teammachine SLR01
został zaprezentowany podczas targów Eurobike w
2009 r. To pierwszy rower z generacji modeli z
superlekkimi ramami, który wyróżniał się
fenomenalnymi właściwościami jezdnymi. Pomimo
lekkości oraz sztywności, sprzęt był też odpowiednio
wygodny i wręcz perfekcyjnie zbalansowany, by móc
sprawdzić się w trakcie najważniejszych wyścigów.
Nowy BMC teammachine SLR01 to również pierwszy
model BMC powstały w oparciu o innowacyjną
technologię Tuned Compliance Concept (TCC),
zapewniającą od 2009 r. równowagę między
sztywnością i pionowym ugięciem. Koncepcja ta
sprowadza się do regulowanego tłumienia drgań i
optymalizacji warstw zastosowanych materiałów.
Równie ekscytującą wiadomością, jak premiera
nowego BMC teammachine SLR01, było ogłoszenie,
że w 2010 r. do drużyny BMC Racing Team dołączą
George Hincapie oraz Cadel Evans.

Kluczowe technologie
Odnowiony Crosslock
Geometria nowego BMC teammachine SLR01 była
nadal zbliżona do swojego poprzednika, ale
udoskonalona technologia Crosslock – wykorzystana
w łączeniu górnej rury, rury podsiodłowej oraz górnych
rur tylnego trójkąta – pozwoliła inżynierom na
obniżenie górnych rur tylnego trójkąta i zwiększenie
sztywności tylnego trójkąta i pionowego ugięcia.
Górna rura została „podzielona” na dwie części, by
zapewnić odpowiednią dynamikę i bardziej optymalny
rozkład sił.
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Zwycięskie rowery, zwycięscy kolarze
Lata po wprowadzeniu nowego BMC teammachine SLR01 w 2009 r. należały do najbardziej ekscytujących w historii tego roweru.
Wygrywano na nim najtrudniejsze wyścigu cyklu UCI World Tour. Nie było już żadnych wątpliwości, że to sprzęt godny najsilniejszych
i najbardziej utalentowanych kolarzy w historii tego sportu.

2010

2011

2012

30

Początek ery zwycięstw
Posiadający tytuł mistrza świata Cadel Evans zasilił
szeregi BMC Racing Team. To dzięki niemu BMC
teammachine SLR01 pojawił się w świetle reflektorów
– na tym rowerze zawodnik wygrał wyścig
jednodniowy La Flèche Wallonne i zaliczane do
najtrudniejszych etapy Giro d’Italia. W tym samym
roku wywalczył żółtą koszulkę lidera Tour de France,
ale po dwóch dniach złamał łokieć, a dalsza walka o
triumf stała się już właściwie niemożliwa. W
klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 26. miejsce, a
drużyna BMC Racing Team uzyskała licencję Pro Tour
na sezon 2011.

2013
34 000 prototypów w jeden rok
– jeszcze lepszy BMC
teammachine SLR01
Po wygranych w Tour de France, mistrzostwach
świata oraz innych legendarnych wyścigach
uczynienie z BMC teammachine SLR01 jeszcze
lepszego roweru wydawało się bardzo trudne.
Rozwiązaniem okazała się technologia Accelerated
Composites Evolution (ACE). Dzięki firmowemu
oprogramowaniu komputerowemu powstało ponad 34
tys. prototypów nowego i superlekkiego BMC
teammachine SLR01. Ważąca zaledwie 790 g rama
stworzona została w oparciu o najlepszą relację
sztywności do wagi. Chociaż to przyspieszenie było
wartością nadrzędną dla nowego modelu, to
szczególnie zaskakujące dla wszystkich były
znakomite właściwości jezdne. Inżynierowie BMC z

Grenchen udowodnili, że dla szybkości nie trzeba
wcale poświęcać komfortu. W efekcie powstał
sztywny, lekki rower wyścigowy z imponującymi
parametrami pionowego ugięcia.

Kluczowe technologie
Technologia ACE
Odpowiednie
oprogramowanie
komputerowe
pozwoliło na tworzenie cyfrowych prototypów i
zdecydowanie ułatwiło stworzenie ramy o najbardziej
optymalnych właściwościach.

BMC Racing Team wygrywa Tour de France
Już w pierwszym sezonie na poziomie UCI World Tour
zespół BMC Racing Team zapisał się w historii
kolarstwa. Cadel Evans wygrał bowiem – jako
pierwszy Australijczyk w dziejach – Tour de France.
Przed przedostatnim etapem Evans zajmował 3.
miejsce w „generalce”, tracąc 57 sekund do lidera. W
spektakularny sposób, pełen siły i determinacji,
pojechał jednak na BMC timemachine TM01 liczącą
42,5 km jazdę na czas. W efekcie kolarz objął
prowadzenie w wyścigu i już go nie oddał. Marzenie
Andy’ego Rihsa, który chciał zwycięstwa w Tour de
France na rowerze BMC, stało się więc
rzeczywistością.

Gilbert z tytułem mistrza świata
Po zwycięstwie Cadela Evansa w Tour de France
drużyna BMC Racing Team nabrała jeszcze większego
rozpędu. Po wygraniu dwóch etapów podczas Vuelta a
Espańa belgijski kolarz – Philippe Gilbert –
przypieczętował swój pierwszy sezon w BMC
zwycięstwem w mistrzostwach świata w kolarstwie
szosowym. W Valkenburgu (Holandia) przypuścił
niezapomniany atak na niesławny Cauberg. Odskoczył
wtedy przeciwnikom na tyle, by móc samotnie
przekroczyć na BMC teammachine SLR01 linię mety.
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2013

Zróżnicowanie i regularność
Do 2013 r. drużyna BMC Racing Team stała się
zróżnicowanym, międzynarodowym zespołem z
kolarzami z co najmniej 11 różnych krajów. Chociaż w
tym roku nie osiągnięto wielkich sukcesów,
regularność była kluczowa, a drużyna odniosła w
sumie 30 zwycięstw, w tym wygrane etapowe w
Vuelta a Espańa, USA Pro Challenge, Arctic Race of
Norway oraz Amgen Tour of California.

BMC teammachine,
czyli rodzina wojowników
BMC teammachine SLR01 był tak udanym rowerem,
że na przestrzeni lat wprowadzono również rowery
serii SLR02, SLR03, a także aluminiowe ALR01.

2014

Pierwszy wygrany klasyk

2015

Etapowe triumfy

2016

Philippe Gilbert kolejny raz zapisał się w historii
kolarstwa, wygrywając po pięknym, solowym ataku na
wzgórze Cauberg wyścig jednodniowy Amstel Gold
Race. To zwycięstwo było także pierwszym triumfem
BMC Racing Team w wiosennych klasykach.

W roku 2015 kolarze BMC Racing Team odnieśli
etapowe zwycięstwa we wszystkich trzech
najważniejszych wyścigach – po dwa etapy w Giro
d’Italia i Vuelta a Espańa, a także trzy etapy w Tour de
France (dwa z nich to triumfy w jeździe na czas). Na
liście zwycięstw znalazła się także wygrana całego
Tour Down Under.

Wszystkie modele BMC teammachine bazują na
oryginalnej geometrii i filozofii, dzięki którym rowery te
oferują najlepszy balans pomiędzy sztywnością oraz
wagą. Poszczególne modele stworzono głównie z
myślą o jeździe wyczynowej oraz o amatorach
lubiących sportowy styl jazdy.

SLR01 Dura Ace Di2

Greg Van Avermaet ze złotym medalem
olimpijskim
Trzy dni w żółtej koszulce lidera Tour de France były
znakomitą rozgrzewką dla 31-letniego kolarza z Belgii,
który do swojej kolekcji dodał złoty medal olimpijski.
Greg Van Avermaet wygrał w Rio de Janeiro wyścig ze
startu wspólnego po spektakularnym finiszu
sprinterskim.

SLR02 Ultegra Di2
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SLR03 Ultegra

ALR01 Ultegra

Kolarze

Odrodzenie
Absalona
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Nie trzeba go przedstawiać. Julien Absalon to człowiek, który czuje się znacznie swobodniej na
rowerze niż w błysku fleszy. Jego wyniki mówią zresztą same za siebie. Bez wątpienia to również
największy kolarz górski wszechczasów, nadal ścigający się z taką samą pasją i motywacją, jak robił
to 20 lat temu, czyli na początku kariery. Ten cichy i łagodny kolarz już od ponad dekady znajduje się
na sportowym szczycie, chociaż nie zawsze wszystko szło gładko. Jest znany ze swojej wielkiej
dbałości względem ścigania oraz odpowiedniego sprzętu, ale niewielu wie, że takie podejście
stanowiło dla niego jedną z większych przeszkód w drodze do sukcesu. Aby pozostać w ścisłej
czołówce, musiał przejść wiele lekcji – podejmować ryzyko, próbować nowego wyposażenia,
czasem tracić kontrolę i nawet przegrywać. To jednak także pozwoliło mu stać się najlepszym
kolarzem.

Ewolucja
sportu

Cross country, czyli wiodąca dyscyplina kolarstwa
górskiego, zmieniała się w ciągu ostatnich dwudziestu lat
w sposób diametralny. Każdy kolarz górski musiał w tym
czasie stale dostosowywać się do wprowadzanych zmian –
wyścigi stały się krótsze, trasy bardziej zwarte i techniczne,
a nowością były też m.in. elementy wykreowane sztucznie.
W efekcie zmianie musiała ulec również taktyka i treningi.
Poważne modyfikacje dotyczyły także rowerowych
technologii.
Julien Absalon zaczął startować w 1994 r. – na
aluminiowym rowerze z twardym zawieszeniem (hardtail),
kołami w rozmiarze 26 cali, hamulcami szczękowymi i
krótką kierownicą (550 mm). Przez wiele lat bardzo istotna
była dla niego waga roweru – walka o każdy gram była w
pewnym sensie jego pasją. W pewnym momencie poszedł
tak daleko, że zastępował drobne metalowe elementy
częściami plastikowymi. „W przeszłości, jeśli chodziło o
materiały, większość moich decyzji była powodowa chęcią
posiadania jak najlżejszego roweru. Stosunek między
masą i siłą była bardzo ważny. Trasy faworyzowały kolarzy
dobrzy podjeżdżających, a ja chciałem, by wszystko było
dopracowane tak, abym mógł być najszybszy” – wyjaśnia
Absalon.

Z czasem technologia go wyprzedziła. Podczas igrzysk
olimpijskich w Londynie, które odbyły się w 2012 r., jako
jedyny kolarz z czołowej dwudziestki startował na rowerze
z kołami 26’’. „Czułem się dobrze na takim rowerze, więc
nie miałem potrzeby sięgania po większe koła” – wskazuje
kolarz. Później stał się częścią BMC MTB Racing Team i
walczy z innymi na karbonowym rowerze BMC fourstroke
– modelu z pełnym zawieszeniem, kołami 29’’, hamulcami
tarczowymi, napędem z jedną tarczą, elektronicznymi
przerzutkami, amortyzacją z blokadą skoku oraz
kierownicą o długości 700 mm. W sezonie 2016 postawił
nawet na regulowaną sztycę ze skokiem 65 mm. „Cztery
lata temu, kiedy Julien dołączył do zespołu, takie rzeczy
byłyby w ogóle nie do pomyślenia” – potwierdza manager
BMC MTB Racing Team, Alex Moos. Jak zatem Francuz
przełamał strach przed zmianami?

Już podczas swoich pierwszych
mistrzostw świata Julien Absalon
zdobył tęczową koszulkę mistrza.
Mont-Sainte-Anne 1998
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Wszystko
o rowerze

Na początku kolarstwa górskiego rowery i
komponenty nie były specjalnie skomplikowane. W
zawodach typu cross country i downhill zawodnicy
startowali właściwie na takich samych rowerach. Od
tego czasu zaszły jednak bardzo poważne zmiany.
Teraz pytań dotyczących sprzętu jest przed startem
wiele. Hardtail czy full suspension? Jaki typ opony i
ciśnienie? Ustawienia widelca i amortyzacji? Żeby
dany zawodnik miał szanse na sukces sportowy,
wspierać musi go zespół mechaników na bardzo
wysokim poziomie. „Julien przykłada wielką wagę do
spraw technicznych. Jest bardzo drobiazgowy i
pedantyczny i podchodzi do tego z dużym uczuciem.
Zmienisz coś bez zapowiedzi w jego rowerze i on
zauważy to już po kilku metrach” – mówi Moos. Taka
wrażliwość na modyfikacje dobrze współgra z
rozwojem działu technologicznego BMC Switzerland
oraz partnerów zespołu, w tym Shimano. „Jest
świetny w przekazywaniu precyzyjnej informacji
zwrotnej, a to coś, co inżynierowie BMC i partnerów
doceniają. To pomaga nam w dalszej pracy” – dodaje
szef ds. produktów w BMC Switzerland, Stefan Christ.
Julien Absalon ściśle współpracował z Shimano w
opracowywaniu grupy osprzętu XTR Di2, która miała
swoją premierę wiosną 2015 r. „Pomógł nam bardzo
w przygotowaniach tego produktu. Był pierwszym
kolarzem, który testował XTR Di2 – to było już na
początku 2013 r.” – wyjaśnia Cor Van Leeuwen z
Shimano. Kiedy jest już pewny, że nowa technologia
może być przydatna, zachowuje się niczym dziecko z
nową zabawką. Wtedy pięciokrotny mistrz świata
chce jak najszybciej startować z nowym elementem.
„Chciał startować z tym osprzętem od razu, podczas
gdy to był wciąż jeszcze dopiero prototyp. Julien jest
najbardziej profesjonalnym kolarzem MTB, więc jest
też idealną osobą do testowania naszych produktów.
Jeśli on czuje, że coś jest dobre, to wszyscy uznają to
za perfekcyjne. Bardzo pomógł nam w pracach nad
osprzętem XTR Di2” – wskazuje przedstawiciel
Shimano.

Co wydarzyło się
w Hafjell?
Absalon dołączył do BMC MTB Racing Team w 2013r.
i miał wtedy za sobą sezon pełen rozczarowań.
Wchodząc do nowego zespołu, miał też kilka starych
nawyków. Większość z nich była akceptowalna, ale
zarządzający drużyną nałożyli też własne warunki
„Miał problemy z przejściem na nowy sprzęt. Kiedy
coś polubił, to wtedy było już naprawdę ciężko
przekonać go do spróbowania czegoś nowego. Łatwo
się przywiązywał do pewnych rozwiązań. Musieliśmy
zatem go przekonywać, zobowiązywać, a czasem
nawet przymuszać. Z pewnością tak właśnie było z
jego kołami 26’’, na których chciał startować również
w 2013 r. Dołączając jednak do BMC MTB Racing
Team, nie miał w sumie wyboru i musiał przejść na
koła 29’’ i zacząć na nich startować” – wspomina
Moos.
Pomimo początkowych problemów związanych z
transferem do nowej drużyny, kolarz, Moss oraz
mechanicy szybko nawiązali pełne zaufania relacje.
„Zespół mechaników był bardzo reaktywny, miał
naprawdę dobre rady i szybko uświadomiłem sobie,
że staję się lepszy” – wskazuje Absalon. Waga nadal
pozostawała istotną sprawą dla francuskiego mistrza.
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„Zawsze odmawiał jazdy na naszym BMC fourstroke,
rowerze górskim z pełnym zawieszeniem. Ponieważ
był cięższy niż jego hardtail – BMC teamelite. Kilka
wyścigów przegrał dlatego, że jego konkurenci, którzy
startowali na rowerach typu full suspension, zyskiwali
przewagę na zjazdach i technicznych fragmentach.
Nie było mnie wtedy z drużyną podczas startów w
Mont-Sainte-Anne oraz w Pucharze Świata w
Windham, ale oglądałem te wyścigi w telewizji. Było
oczywiste, że rower z pełnym zawieszeniem
pomógłby mu na tych trasach. W efekcie, bez
informowania go, postanowiłem, że przygotujemy dla
niego taki rower. Kilka tygodni później przedstawiłem
mu sprzęt podczas Pucharu Świata w Méribel.
Początkowo nie chciał spróbować, ale postawiłem się
i zmusiłem go, żeby zrobił jedno okrążenie na tej
trasie. Skończył i powiedział, że nie było tak źle i że
może użyć roweru w Roc d’Azur” – wspomina Moos.
Manager zastosował jednak przy tym pewien sprytny
wybieg. Po starcie w Méribel, gdzie Absalon zajął 2.
miejsce za Nino Schurterem, czyli swoim głównym
rywalem, nakazał przetransportować startowe i
treningowe modele BMC teamelite kolarza już do
Norwegii. Tam miały odbyć się mistrzostwa świata w
cross country, ale zwycięzca Pucharu Świata w roku
2014 miał do tego czasu do swojej dyspozycji tylko
model z pełnym zawieszeniem. „To był jedyny rower,
na którym jeździł przez dwa tygodnie przed
mistrzostwami. Wymyśliłem jakąś wymówkę, więc

wziął do Norwegii także ten rower, a użycie modeli
full suspension miało tam naprawdę sens. Chociaż
był wciąż przywiązany do BMC teamelite, nakłoniłem
go do przejechania kilku okrążeń trasy na BMC
fourstroke. Potem nie chciał wrócić do naszego
rowerowego padoku. Musieliśmy go powstrzymywać
od dalszego treningu!” – relacjonuje Moss.
Absalon odkrył nową zabawkę i miał z nią tyle
zabawy, że zostawił za sobą całą presję związaną z
mistrzostwami. Wszyscy wiemy, jak skończył się ten
wyścig. Absalon po siedmioletniej przerwie zdobył
piąty w karierze tytuł mistrza świata. „To było
niesamowite. Naprawdę wierzę, że to zmiana sprzętu
dała mi tą potrzebną przewagę. Chociaż tak duża
zmiana była na tamtym etapie poważnym ryzykiem, to
było właśnie to, czego potrzebowałem” – ocenia
mistrz.
Mistrzostwa świata z 2014 r. były punktem zwrotnym
w karierze Absalona. Zdał sobie wtedy sprawę, że nie
wszystko zależy od wagi, a niewielki wzrost wagi
sprzętu może być usprawiedliwiony korzyściami z
zastosowania nowych technologii. W trakcie kolejnej
wiosny przystosował się do odświeżonego BMC
teamelite, wyposażonego w system Micro Travel
Technology (MTT) i wygrał po raz trzydziesty w
karierze zawody Pucharu Świata.
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Absalon
niczym dobre
francuskie wino
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W roku 2016 Absalon – poszukujący optymalnych
rozwiązań – zrobił kolejny krok naprzód i wpadł na
pomysł, aby w ściganiu spróbować regulowanej
sztycy. Ten komponent pozwala na regulację
wysokości wspornika siodła i jest właściwie niezbędny
dla kolarzy enduro, ponieważ daje więcej swobody i
wolności na bardziej stromych odcinkach.
„Regulowana sztyca zmienia mój styl jazdy – mogę
oszczędzać energię przy ostrych przeszkodach i
szybciej pokonywać zjazdy” – wskazuje Francuz. Takie
rozwiązanie równa się jednak zwiększeniu wagi
roweru o ok. 400 g. „Zdecydowanie nie jest to
nieznaczące obciążenie, ale daje wiele korzyści.
Ostatecznie tym, co przechyliło szalę na rzecz tego
mechanizmu, jest frajda, jaką daje mi podczas jazdy”
– zaznacza Absalon. Po kilku sesjach treningowych
zdecydował się użyć takiej sztycy w zawodach. Stał się
w efekcie jednym z pierwszych kolarzy z czołówki
Pucharu Świata XCO, którzy zaczęli ją stosować. Jest
też przekonany, że w przyszłości z regulowanej sztycy
korzystać będzie coraz więcej kolarzy cross country.
W pewnym sensie Absalon stał się trendsetterem. Kto
mógłby uwierzyć w to jeszcze pięć lat temu? „Na
pewno nie ja!” – mówi kolarz, uśmiechając się przy
tym znacząco.
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