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CICLISTAS ESTÃO INDO ALÉM DE ONDE NUNCA FOMOS ANTES.

ESTAMOS INDO MAIS LONGE E MAIS RÁPIDO.

E QUANDO A ESTRADA ACABA, NÓS CONTINUAMOS.

UMA COISA NÃO MUDOU: QUEREMOS ULTRAPASSAR LIMITES 
SEM QUAISQUER DISTRAÇÕES



SIMPLES_
MENTE
      ALÉM

Então fizemos o novo eTap® AXS ™ para ciclistas como 
nós.

Criamos um novo sistema de marchas chamado X-Range™ 
com maior amplitude de marchas e progressões mais 
suaves, para que você esteja sempre na marcha certa.

Criamos um novo sistema para estabilizar a corrente 
chamado Orbit™ e a nova corrente com a tecnolologia 
Flattop™ para um treino silencioso, seguro e suave, seja 
qual for o terreno.

Nós introduzimos o AXS ™, uma plataforma de 
integração eletrônica que permite controle incomparável, 
personalização e que você aplique suas intuições ao 
desempenho da sua bicicleta.

E ainda é sem fio!

O resultado: Um grupo intuitivo e de alto desempenho, o 
que significa que você pode se concentrar no que mais 
importa: Pedalar!

Explorar novos limites nunca foi tão fácil.

SRAM eTap® AXS ™ - Simplesmente além.



SRAM RED® 
eTAP® AXS™
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RETAIL AVAILABILITY: FEBRUARY 2019



Para projetar um produto melhor, às vezes é 
preciso deixar a tradição de lado. O medidor 
de potência SRAM RED® AXS ™ é um bom 
exemplo. Ao mover a amplitude de marchas 
das coroas para o cassete da transmissão 
criando um intervalo consistente de 13 
dentes em todas as variações de duas 
coroas, fomos capazes de melhorar o 
desempenho das trocas e dar aos ciclistas 
marchas que eles realmente querem e 
precisam. Projetado especificamente 
para trocas eletrônicas, com o melhor da 
tecnologia de medição de potência DZero 
da Quarq totalmente integrada ao pedivela, 
o medidor de potência SRAM RED® AXS ™ 
é um grande passo a frente no design de 
medidores de potência.

CARACTERÍSTICAS / 
BENEFÍCIOS

Tecnologia de transmissão X-Range™ 
que oferece uma amplitude maior de 
marchas com uma progressão mais 
suave. Você está sempre na marcha 
certa.

Medidor de potência totalmente 
integrado ao conjuto pedivela/coroas.

As medições de potência são precisas, 
com variação de +/- 1,5% e não são 
afetadas pelas condições climáticas 
durante o treino.

A medição de potência equilibrada 
mede as pernas esquerda e direita 
separadamente.

Trocas de marchas dianteiras 
melhoradas para um desempenho 
nítido e preciso.

Formato exclusivo das coroas que 
resulta em menos peso, maior rigidez e 
maior durabilidade ao pedivela.

Design de coroas integradas que reduz 
significativamente o peso.

O padrão de eixo/movimento central 
DUB™ adiciona durabilidade e 
simplicidade.

MEDIDOR DE POTÊNCIA 
SRAM RED® AXS™



Para projetar um produto melhor, às vezes é 
preciso deixar a tradição de lado. O pedivela 
SRAM RED® é um bom exemplo. Ao mover 
a amplitude de marchas das coroas para o 
cassete da transmissão criando um intervalo 
consistente de 13 dentes em todas as 
variações de duas coroas, fomos capazes de 
melhorar o desempenho das trocas e dar aos 
ciclistas marchas que eles realmente querem 
e precisam. Projetado especificamente para 
trocas eletrônicas, o pedivela SRAM RED® 
é um grande passo a frente no design de 
pedivelas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Tecnologia de transmissão X-Range™ que oferece uma 
amplitude maior de marchas com uma progressão mais suave. 
Você está sempre na marcha certa.

Trocas de marchas dianteiras melhoradas para um 
desempenho nítido e preciso.

Formato exclusivo das coroas que resulta em menos peso, 
maior rigidez e maior durabilidade ao pedivela.

O padrão de eixo/movimento central DUB™ adiciona 
durabilidade e simplicidade.

Permite upgrade para medidor de potência.

PEDIVELA
SRAM RED® 



Enquanto nossa nova tecnologia de 
transmissão X-Range ™ trouxe grande parte 
da simplicidade do sistema de transmissão 
1x para as configurações 2x, ainda existem 
modalidades onde a transmissão com coroa 
única faz sucesso. O medidor de potência 
SRAM RED® 1 AXS ™ oferece aerodinâmica 
aprimorada para bicicletas de triathlon e time 
trial, graças às coroas aero direct mount com 
medição de potência totalmente integrada e 
fornece também a simplicidade que os ciclistas 
de cyclocross desejam. E a amplitude menor 
de marchas é perfeita para corridas e treinos 
em terrenos mais planos, onde uma variedade 
maior não seria utilizada.

CARACTERÍSTICAS / 
BENEFÍCIOS

  O sistema de coroa única 
simplifica a funcionalidade da 
transmissão.

As coroas aero de 48 e 50t tem 
a medição de potência integrada 
utilizando o padrão direct mount.

As coroas de 36 a 46t tem a 
medição de potência utilizando 
uma spider.

As medições de potência são 
precisas, com variação de +/- 
1,5% e não são afetadas pelas 
condições climáticas durante o 
treino.

A medição de potência equilibrada 
mede as pernas esquerda e direita 
separadamente.

A tecnologia X-SYNC™ “dente 
largo, dente estreito” na coroa 
fornece a máxima retenção da 
corrente.

Acabamento gravado a laser nas 
coroas oferece maior durabilidade.

O padrão de eixo/movimento 
central DUB™ adiciona 
durabilidade e simplicidade.

MEDIDOR DE POTÊNCIA 
SRAM RED® 1 AXS™



PEDIVELA 
SRAM RED® 1

CARACTERÍSTICAS / 

BENEFÍCIOS

O sistema de coroa única simplifica a 
funcionalidade da transmissão.

As coroas aero de 48 e 50t utilizam 
padrão direct mount para melhorar a 
aerodinâmica.

As coroas não-aero podem ser 
instaladas rapidamente com uma 
única ferramenta, tornando a troca 
de configuração bastante simples

A tecnologia X-SYNC™ “dente largo, 
dente estreito” na coroa fornece a 
máxima retenção da corrente.

Acabamento gravado a laser nas 
coroas oferece maior durabilidade.

O padrão de eixo/movimento central 
DUB™ adiciona durabilidade e 
simplicidade.

Permite upgrade para medidor de 
potência.

Enquanto nossa nova tecnologia de transmissão 
X-Range ™ trouxe grande parte da simplicidade 
do sistema de transmissão 1x para as 
configurações 2x, ainda existem modalidades 
onde a transmissão com coroa única faz 
sucesso. O pedivela SRAM RED® 1 AXS ™ 
oferece aerodinâmica aprimorada para bicicletas 
de triathlon e time trial, graças à coroas aero 
direct mount e fornece  também a simplicidade 
que os ciclistas de cyclocross desejam. E a 
amplitude menor de marchas é perfeita para 
corridas e treinos em terrenos mais planos, 
onde uma variedade maior não seria utilizada.



O totalmente novo câmbio dianteiro SRAM 
RED® eTAP® AXS™ encorpora um completo 
sistema de engenharia tecnológica. 
Perfeitamente preciso e mais rápido do que 
nunca, este é um câmbio dianteiro que você 
não hesitará em usar.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Plataforma AXS™ para fácil personalização.

Forma elegante e simples para maior folga para o pneu 
traseiro.

Perfil do cage e a clássica tecnologia Yaw™ otimizados 
para as novas combinações de coroas dianteiras.

O câmbio com as trocas mais sensíveis, precisas e rápidas 
criado até hoje.

Compatível com as baterias eTAP® atuais

CÂMBIO DIANTEIRO 
SRAM RED® ETAP® 



CÂMBIO TRASEIRO 
SRAM RED® ETAP® AXS™

O câmbio traseiro SRAM RED® eTAP® 
AXS™ é uma obra prima conectada! Ele 
apresenta uma longa lista de avanços... E 
todos resultam em uma transmissão mais 
silenciosa e capaz.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Plataforma AXS™ para fácil personalização.

Nova tecnoloogia de estabilização da corrente 
chamada Orbit™ que mantém a transmissão sileciosa 
e segura.

Um único câmbio traseiro para todas as combinações 
de marchas, sejam 1x ou 2x.

Motor e sinais de conexão aprimorados para trocas 
mais rápidas.

Polias X-SYNC ™ maiores e rolamentos de cerâmica 
para maior durabilidade e eficiência.

Compatível com as baterias eTAP® atuais.



Totalmente sem fio e eletrônico. 
Totalmente hidráulico. O sistema freios/
trocas SRAM RED® eTap® AXS™ HRD 
coloca o futuro ao alcance dos seus dedos 
com verdadeiros avanços que proporcionam 
o nosso melhor desempenho de trocas de 
marcha e frenagem criado até aqui.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Plataforma AXS™ para fácil personalização.

Lógica de trocas simples e intuitiva do eTap®.

Plataforma de freios HydroHC ™ com cálipers de duas peças, 
reprojetadas para uma sensação de frenagem mais positiva.

Personalize para o tamanho de suas mãos e estilo de frenagem 
utilizando as tecnologias Reach Adjust™ e Contact Point 
Adjustment™ separadamente.

Nova textura na parte emborrachada e nas alavancas de 
marchas para uma sensação melhor.

Duas entradas para Blips™ de trocas em cada lado.

Tecnoloogia Bleeding Edge™ para sangrias fáceis e limpas.

Disponível nas versões flat mount e post mount.

SISTEMA DE FREIOS À DISCO HIDRÁULICOS 
E TROCAS DE MARCHA SRAM RED® ETAP® AXS™



MANETES DE FREIO SRAM 
RED® ETAP® AXS™

As manetes de freio SRAM RED® eTAP® 
vão conectá-lo perfeitamente à sua 
bike. Oferecendo a mesma lógica de 
trocas do eTap® atual com as novas 
vantagens de conectar e personalizar 
sua bicicleta através do aplicativo 
AXS™, você vai fazer mais trocas, com 
menos esforço e gastando menos tempo 
para isso.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Plataforma AXS™ para fácil personalização.

Lógica de trocas simples e intuitiva do eTap®.

Ergonomia ajustável com Reach Adjust™.

Duas entradas para Blips™ de trocas em cada 
lado.

Alavancas de marchas largas e confortáveis para 
respostas rápidas.

Para uso com freios mecânicos no aro.



Os freios SRAM RED® não vão fazer você 
perder tempo. Para isso eles foram criados 
com uma série de recursos para “enganar 
o vento” e tornar o corpo do freio mais 
aerodinâmico, ajudando você a não perder 
velocidade em todos os momentos.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

O braço AeroLink® amplifica a potência de frenagem e 
reduz a área frontal.

Vem com sapatas SwissStop Flash Pro montadas em 
um suporte super leve e aerodinâmico

O design Aero está presente também no formato do 
quick com  quatro posições de abertura.

Mais espaço para conjuntos roda/pneu modernos, até 
28c.

Acabamento atualizado para combinar com o novo 
SRAM RED® eTap® AXS ™.

CÁLIPERS SRAM 
RED®



CASSETE 
SRAM RED® XG-1290

O cassete SRAM RED® XG-1290 é 
parte integrante da nossa inovadora 
tecnologia de sistema de marchas 
X-Range™. O cassete possui o menor 
cog com apenas 10 dentes e foi projetado 
especificamente para uma transmissão 
eletrônica sem fio melhorando o 
desempenho das trocas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Design atualizado para trocas mais suaves e 
rápidas.

Progressão bem gradual entre as velocidades – Pelo 
menos cinco marchas com variação máxima de 1 
dente de uma para outra – Oferecendo ainda uma 
amplitude maior de marchas.

Projetado para funcionar com freehub XDR™.

Construído em uma peça única usinada de aço 
X-Dome™ para economizar peso.

Todas as rodas Zipp a partir de 2012 são 
compatíveis com o freehub XDR™.



Nossa nova corrente SRAM RED® foi 
reconstruída do zero. O formato único de 
ligação dos elos permite que a corrente seja 
mais estreita e mais leve, ao mesmo tempo 
que aumenta a resistência e proporciona mais 
espaço entre os cogs do cassete. 

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

A tecnologia Flattop ™ permite uma corrente mais 
estreita com funcionamento mais silencioso, resistente 
e durável.

Placas internas e externas com revestimento Hard 
Chrome™ para trocas mais rápidas e precisas.

Construção HollowPin™ para maior resistência e 
eficiência.

Requer novo Powerlock™ Flattop™.

CORRENTE 
SRAM RED®



Com um tamanho significativamente reduzido, 
o novo SRAM eTap® AXS ™ BlipBox agora 
é mais fácil de integrar ao seu quadro 
aerodinâmico, melhorando a aerodinâmica 
com uma aparência ainda mais elegante.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Substitui as trocas convencionais feitas através das 
manetes no guidão.

Lógica de trocas simples e intuitiva do eTap®.

Plataforma AXS™ para fácil personalização.

Configurações aerodinâmicas ilimitadas.

Duas entradas para Blips™ de trocas em cada lado.

Inclui suporte para mesa.

Compatível com os Blips™ e Clics™ do eTap® atual.

Pode ser montado na tampa da caixa de direção, feed 
box ou no quadro (Veja o manual do usuário para mais 
detalhes)

BLIPBOX
SRAM ETAP® AXS™



Projetado especificamente para a estrada, 
o novo rotor SRAM CenterLine XR (CLX-R) 
é o complemento perfeito para os novos 
sistemas de transmissão SRAM eTap® AXS™

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Forma com linhas fluidas otimizada para uso na estrada.

A linha Centerline oferece frenagens silenciosas.

Design em duas peças que reduz peso.

ROTORES SRAM CENTERLINE 
XR
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TECNOLOGIAS 

AXS™

O AXS ™ é a nova plataforma de integração eletrônica da SRAM 
que conecta componentes eletrônicos da bicicleta e software. 
O aplicativo SRAM AXS ™ permite que os ciclistas vejam o 
status da bateria, mudem o comportamento dos componentes, 
personalizem os comandos, recebam lembretes de manutenção e 
atualizem o firmware.  

FLATTOP™

Para oferecer a tecnologia de sistema de transmissão X-RANGE™, 
tivemos que desenvolver uma corrente mais estreita. O formato 
exclusivo do elo da tecnologia Flattop™ permitiu não apenas 
uma corrente mais estreita, mas também resultou em um 
funcionamento mais silencioso e maior resistência e durabilidade. 

DUB™

A relação entre o eixo do movimento central e os rolamentos são 
o núcleo da tecnologia DUB™. É onde a rigidez se encontra com a 
durabilidade. Demos um passo além do pensamento convencional 
e tornamos tudo mais simples - Integrando melhor a relação entre 
coroa, pedivela, eixo e movimento central. E essa configuração mais 
clara do sistema equivale a um desempenho melhor da transmissão. 

XDR™

O XDR™ é um freehub com padrão de montagem universal 
para cassetes que utilizam cogs com menos de 11 dentes. Ele 
permite transmissões mais leves e mais versáteis, sem exigir 
novos padrões de eixo traseiro, cubos ou até mesmo novas 
ferramentas de cassete. O XDR ™ é 1,85 mm mais comprido que 
o XD™ e foi projetado para uso em cubos de estrada. Freehubs 
XDR™ são compatíveis com todos os cassetes XD ™ utilizando 
um espaçador de 1,85 mm atrás.

ORBIT™

A tecnologia Orbit ™ é uma nova forma inovadora de controle 
de movimento do câmbio traseiro. Ela utiliza fluido de silicone 
como parte de um sistema de “amortecedores” elegante e 
ultraleve. Comparado a um sistema de embreagem de fricção 
padrão, a tecnologia Orbit™ não oferece resistência adicional 
à mola do câmbio quando sob movimento leve ou lento. Isso 
significa trocar marcha e remover a roda com mais facilidade. 
Enquanto que pedalando, o fluido amortecedor evita que a 
corrente pule de uma forma mais refinada e elegante do que 
nunca. Com confiabilidade sólida e tensão de corrente, para 
transmissões 2x e 1x.

X-RANGE™

Bicicletas e ciclistas de estrada estão mais rápidos e mais 
capazes do que nunca. Porém as transmissões nas nossas 
bicicletas não acompanharam essa mudança, que tem sido 
freada pela tradição. Com o único objetivo de melhorar a 
experiência moderna de pedalar na estrada, reinventamos 
completamente a transmissão para estrada. Apresentando a 
tecnologia de sistema de marchas X-RANGE™. Não só oferece 
uma amplitude de marchas maior, mas uma amplitude melhor. E 
isso vai além: É uma progressão mais suave com marchas mais 
úteis. Configurações de trocas inteligentes possibilitadas pelo 
AXS ™ trazem a simplicidade de um sistema de transmissão 1x 
para o sistema 2x. Então você está sempre na marcha certa, e 
sua transmissão não limita seu treino. Pedale mais rápido, de 
forma mais eficiente e agradável com a tecnologia X-RANGE ™. 

DZERO™

A plataforma de medidores de potência de última geração da 
Quarq, chamada DZero ™ foi escolhida para o “Experimento 
DZero™”, um dos projetos mais precisos e inovadores da ciência 
para detectar partículas subatômicas movendo-se à velocidade 
da luz. Com um novo circuito de medição, um medidor de tensão 
com design melhorado, melhor precisão ao longo do curso da 
pedalada e avanços no software, o DZero™ representa o estado 
da arte em tecnologia de medição de potência.


