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TECNOLOGIA 
PARA
SIMPLICIDADE

BEM VINDO AO SRAM EAGLE AXS™



Tanto o XX1 Eagle AXS™ 
quanto o X01 Eagle AXS™ 
combinam o comprovado 
conceito 1x do Eagle com o 
universo conectado AXS™.
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PIONEIRO
USANDO 
UM 
CONCEITO 
COMPROVADO



É SIMPLES. 
É SOBRE 
DESEMPENHO
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O desempenho das trocas puras do Eagle 
AXS ™ é o que faz a verdadeira diferença. 
Descer marcha sob pressão, em terrenos 
acidentados, em subidas ou sem alterar a 
posição das mãos no guidão.



Uma 
transmissão 
eletrônica feita 
para a montanha. 
Finalmente.
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VOLTADO PARA O XC

CAGE EM CARBONO

HARDWARE EM TITÂNIO 

CORES ARCO ÍRIS  

EMBREGEM DE SOBRECARGA
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X01
EAGLE_

AXS



VOLTADO PARA O ENDURO

ROBUSTO E RESISTENTE

HARDWARE EM AÇO INOX

CORES PRETO/CINZA POLAR

EMBREAGEM DE SOBRECARGA
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Fixe o câmbio na bike. Ajuste os 
três parafusos limitadores. 
Pressione os botões de 
pareamento e vá! Eagle AXS ™ é 
guiado e ajustado 
eletronicamente para um 
chainline perfeito. Não há 
esforço extra para trocar as 
marchas ou “peculiaridades” para 
aprender.

FÁCIL 
CONFIGURAÇÃO
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CÂMBIO 
TRASEIRO AXS™
O câmbio traseiro Eagle AXS ™ é o coração de todo o 
sistema AXS™. Ele possui um cage mais curto, com 10 
mm a mais de distância do solo, com maior 
envolvimento da corrente no cassete para acomodar-
se levemente mais à frente e mais para dentro em 
relação ao Eagle™ mecânico.



PROTEÇÃO CONTRA 
IMPACTO EAGLE _ 
AXS



Removível para fácil recarga, pesa 
25g e é destacável com um único 
clipe. Troque-a do canote Reverb 
AXS ™ ou até mesmo do seu 
grupo de estrada SRAM Red eTap 
AXS™.

UM POUCO SOBRE 
A BATERIA



O sistema Eagle AXS ™ é 
completamente à prova de água e 
poeira segundo o padrão 
internacional IP69K. Para um 
ciclista de montanha, isso significa 
não hesitar em sair quando o 
tempo não parecer tão ideal.

YEAH, É 
IMPERMEÁVEL



CONTROLE 
EAGLE AXS™

Nenhum cabo, reservatório ou fio ajudaram a criar 
uma experiência de troca completamente nova. 
Permitindo que você escolha qual botão faz o que 
através do aplicativo AXS™. Escolha entre: 
Descer marcha. Subir marcha. Acionar canote.



BOTÃO DE SPRINT 
SECRETO

O botão localizado na 
parte da frente do controle 
perto de sua junção 
permite trocas rápidas 
praticamente sem alterar 
o contato das mãos no 
guidão.



O APP 
AXS™

O aplicativo AXS™ é o software 
integrado aos componentes que 
possibilita programar e personalizar o 
Eagle AXS ™ de acordo com as suas 
especificações. Você pode usá-lo ou 
não.



Os pilotos não pediram este 
produto porque não era possível 
antes e nós não utilizamos a magia 
da eletrônica sem fio apenas para 
“enfeitar”. Nós projetamos o 
hardware como uma nova 
experiência ergonômica. Dando-lhe 
mudanças mais rápidas e 
consistentes. Mas tão importante 
quanto o que o Eagle AXS ™ pode 
fazer é o quanto é simples fazer. 
Construído para o piloto. Não para 
causar alarde.

FEITO 
PARA OS 
PILOTOS
NÃO PARA A 
TECNOLOGIA_



OBRIGADO!


