
Hope е Английска компания, ситуирана в Barnoldswick, където е разположено и цялото им производство. Фирмата
започва своята дейност през 1980г. като подизпълнител – производител на инструменти и елементи за самолетни
компании. През 1989г. когато планинското колоездене придобива популярност собствениците на Hope започват
производството на дискови спирачки за собствена употреба. Бързо се ориентират да продават разработените от тях
спирачки на разрастващия се пазар и насочват вниманието си към по-конвенционални компоненти, като предни
главини. Фирмата се разраства и се утвърждава първо на местния, а по-късно и на международния пазар.
През следващите години продуктовата линия се разширява значително и през 2000г. се концентрират изцяло върху
велосипедните продукти. Норе произвеждат почти всички компоненти за велосипеди, включително главини, спирачки,
чашки, лапи, ВВ и светлини. Отдаденият персонал, отличната материална база и пълния контрол на целия производствен
процес гарантират върховното качество на произвежданите продукти. Компонентите на Норе имат отлична
международна репутация за качество и надеждност.

Поддържаме наличности от почти цялата продуктова гама, като при необходимост може да доставим всеки един
компонент в рамките на 5 до 10 работни дни, ако са на разположение в склада на производителя.



ПРЕДНИ ГЛАВИНИ HOPE PRO 4
170 лв.

• Капсуловани лагери;

• 32 дупки;

• Стандартен монтаж на ротор с 6 болта;

• Цветове: черен, сребърен, червен, син, 
лилав, оранжев;

• Тегло: QR – 187 гр; 9 мм – 184 гр; 
15 мм – 181 гр; 20mm – 173гр

• 110x15 Boost;

• 110x20 Boost;

• 110x20 Standard;

• 100x15



ЗАДНИ ГЛАВИНИ HOPE PRO 4
385 лв.

• Капсуловани лагери;

• 32 дупки;

• Стандартен монтаж на ротор с 6 болта;

• Храповик с 4 кученца и 44 зъба;

• Съвместими с 10, 11 и 12-скоростни касети;

• Цветове: черен, сребърен, червен, син, лилав, оранжев

• Тегло: 322г (главина с 32 дупки Shimano 11 скоростен
freewheel)

• 135x12; * DH вариант - за 7скоростна касета

• 135х10 болт;

• 142x12; Опции за freehub:

• 148х12; * Shimano microspline

• 150х12; * Shimano стоманен

• 157x12 * Sram XD



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
ГЛАВИНИ HOPE PRO 4

• Резервни лагери за предна главина -
45лв.;

• Резервни лагери за задна главина -
95лв.;

• Различни конверторни капачки -
55лв.;

• Резервен Freehub – от 160лв. до 
180лв.;

• Резервни кученца - 35лв.;

• Резервни пружинки - 12лв.



ШИНИ НОРЕ FORTUS -
180лв. / бр.

Шини Fortus 30w
• 27.5" или 29"
• Вътрешна широчина: 30мм;
• Външна широчина: 35мм;
• Дълбочина на профила: 23мм;
• ERD 27.5": 555мм; ERD 29": 593мм
• Препоръчителна широчина на гумата: 2.4” - 2.8”;
• Спици: 32бр.;
• Тегло на шината: 27.5” - 675г. / 29” - 720г.

Шини Fortus 35w
• 27.5" или 29"
• Вътрешна широчина: 35мм;
• Външна широчина: 40мм;
• Дълбочина на профила: 18,5мм;
• ERD 27.5": 567мм; ERD 29": 605мм
• Препоръчителна широчина на гумата: 2.5” - 3.0”;
• Спици: 32бр.;
• Тегло на шината: 27.5” - 575г. / 29” - 610г.



КАПЛИ НОРЕ
950лв./к-кт.

Шини Fortus 30w
• 27.5" или 29"
• Вътрешна широчина: 30мм;
• Външна широчина: 35мм;
• Дълбочина на профила: 23мм;
• ERD 27.5": 555мм; ERD 29": 593мм
• Препоръчителна широчина на гумата: 

2.4” - 2.8”;
• Спици: 32бр.;
• Тегло на шината: 27.5” - 675г. / 29” - 720г.

Различни цветове и размери главини Hope Pro4
Предни главини Задни главини
15/110 Boost 148/12
20/110 Boost 150/12



ДИСКОВИ СПИРАЧКИ HOPE 
TECH 3 X2 - 350лв.

• Хидравлична дискова спирачка Hope 
Tech 3 X2 без ротор

• Комплектът включва лостче, черен 
маркуч, апарат, накладки.

• Предна спирачка с ляв монтаж, 
Задна спирачка с десен монтаж

• Предназначение: XC

• Цветове: черен, сребърен, червен, 
син, лилав, оранжев

• Тегло: 249г



ДИСКОВИ СПИРАЧКИ HOPE 
TECH 3 E4 - 320лв.

• Хидравлична дискова спирачка Hope 
Tech 3 E4 без ротор

• Комплектът включва лостче, черен 
маркуч, апарат, накладки.

• Предна спирачка с ляв монтаж, 
Задна спирачка с десен монтаж

• Предназначение: AM, Enduro, 
локален DH

• Цветове: черен, сребърен, червен, 
син, лилав, оранжев

• Тегло: 266г



ДИСКОВИ СПИРАЧКИ HOPE 
TECH 3 V4 - 350лв.

• Хидравлична дискова спирачка Hope 
Tech 3 V4 без ротор

• Комплектът включва лостче, метален 
сив маркуч, апарат, накладки.

• Предна спирачка с ляв монтаж, 
Задна спирачка с десен монтаж

• Предназначение: Extreme FR, DH

• Цветове: черен, сребърен, червен, 
син, лилав, оранжев

• Тегло: 344г



НАКЛАДКИ НОРЕ

Оригинални Норе накладки, включват всички пружинки 
и оси
❖ Синтеровани накладки;
❖ Стандартни накладки;
❖ Накладки за е-байкове, за V4 спирачки;

Всички накладки са проектирани и тествани в Barnoldswick 
и от про състезателите

Голямо разнообразие за широката гама Норе спирачки:
• Mini
• Mono 6
• Mono
• Race X2
• Mono mini
• M4/E4
• V2
• V4
• X2



РОТОРИ HOPE

• Стандартни, плаващи и вентилирани 
ротори

• 6 болта

• Голямо разнообразие при избор на размер 
- от 140мм до 225мм (140;160; 
180; 183; 185; 200; 203; 205; 220; 225мм)

• Цветове за плаващите и вентилираните 
дискове: черен, сребърен, червен, син, 
лилав, оранжев

• Тегло: стандартен 180мм ротор -
142г; плаващ 180мм ротор - 146г; 
вентилиран 203мм ротор - 288г.



ПРЕХОДНИЦИ ЗА МОНТАЖ 
НА ДИСКОВИ СПИРАЧКИ 

HOPE - 46лв.

• Разнообразни модели преходници за монтаж на дискови 
спирачки

• Предлагат се в два цвята - черен и сив

A-Post Caliper to IS (F-160/R-140)
B-Post Caliper to IS (F-203/R-183)
C-Post Caliper to Post (F-203/R-203)
D-Post Caliper to Boxxer, pre-2010 (F-203)
E-Post Caliper to Fox 40 (F-203)
F-Post Caliper to IS (F-180/R-160)
G-Post Caliper IS (R-203)
H-Post Caliper to Post (F-183/R-183)
J-Post Caliper to IS (F-183)
K-Post Caliper to Post (R -PM 140-PM 160)
L-Post Caliper to Post (F-180/R-180)
M-Post Caliper to Post (F-200/R-200)
N-Post Caliper to IS (R-180)
P- Post 200 to Post 220
Q - Post 203 to Post 220
R-Post Cal To ISF-220/R- 200
Y-FM Cal To FM R-160
Z-FM Cal To FM F-160



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
ДИСКОВИ СПИРАЧКИ HOPE

• Подържаме постоянна наличност от 
много резервни части, както за 
дисковите спирачки, така и за останалите 
компоненти Норе.



ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
ТУНИНГ ЗА ДИСКОВИ 

СПИРАЧКИ HOPE

• Имате възможност да промените 
визията на вашите дискови спирачки, 
като добавите някои цветни акценти

• Цветни пинове за лостчетата - 9лв.

• Цветни болтове за лостчетата - 15лв.

• Цветни капачета за лостчетата - 20лв.

• Цветни капачки за апаратите - 25лв.

• Цветове: черен, сребърен, червен, син, 
лилав, оранжев



ЦЕЛИ ЧАШКИ HOPE

• 1.5 Step Down Headset - Low Stack: 
175лв.

• Integral Headset - 175лв.

• Integrated Headset - 220лв.

• Tapered Headset Integral - 175лв.

• Traditional Headset Complete - 1 1/8 в 6 
цвята - сребърен, червен, син, лилав, 
оранжев и черен - 175лв.



ЧАШКИ HOPE PICK'N MIX & 
STEPDOWN

• Комбинирането на горни и 
долни чашки позволява да паснат на
всяка рамка и вилка

• Цветове - сребърен, червен, син, лилав, 
оранжев и черен - 175лв.



TOP CAP, БОЛТОВЕ, 
HEAD DOCS HOPE

• Hope Head docs - 45лв.

• Черна top cap със сив болт - 20лв.

• Цветна капачка за чашки top cap – 15лв.

• Болт за капачка top cap - 9лв.

• Цветове - сребърен, червен, син, лилав, 
оранжев и черен



КОМПЛЕКТ СПЕЙСЪРИ 
HOPE - 25лв.

•Лазерно гравирани, анодизирани
спейсъри
•Изработени от 2014 T6 алуминий
•В комплекта има следните размери
спейсъри:
•2 x 5мм
❖ 1 x 10мм
❖ 1 x 20мм
•Всички продукти на Hope са прецизно
изработени в Англия
•Размер: 1 1/8”
•Цветове: черен, сребърен, червен, син, 
лилав и оранжев



ЛАПИ HOPE ДИРЕКТЕН 
МОНТАЖ - 250лв.

•CNC фрезована – 2014 Т6 Al;
•Размери на клампата: 31.8мм;
•Дължина: 40 или 50мм;
•Издигане: 18мм;
•Цветове: черен, червен, син, сребърен, 
лилав и оранжев;
•Тегло: 132г. (50мм);

Съвместими със следните вилки:
•Fox 40 модели, произведени след 2009г.;
•Всички модели вилки Rock Shox Boxxer
•Вилки Marzocchi модели 888 и 380, 
произведени след 2013г.



ЛАПИ HOPE AM - 215лв.

•CNC фрезована – 2014 Т6 Al;
•Лека и здрава лапа за AM/FR;
•Размери на клампата: 31.8мм или 35мм;
•Дължина: 35мм, 50мм, 70мм;
•Издигане: 0О, 20О;
•Цветове: черен, червен, син, сребърен, 
лилав и оранжев;
•Тегло: 132г.



СКОБИ ЗА СЕДАЛКИ

❖ Всички продукти на Hope са
прецизно изработени в Англия

❖ Цветове: лилав, черен, син, червен, 
оранжев и сив

Скоба за седалка Hope QR – 50лв.
• Тегло: от 30г.
• Размери – 28.6; 30.0; 31.8; 34.9; 36.4; 38.5

Скоба за седалка с болт Hope - 45лв.
• Тегло: от 20г.
• Размери – 28.6; 30.0; 31.8; 34.9; 36.4; 38.5



BOSCH KIOX МОНТАЖ -
149лв.

Монтаж на дисплея на електрически
велосипеди

• За монтаж на лапата на велосипеда;
• Корпус от алуминиева сплав, изцяло

фрезован;
• 6 анодирани цвята: черен, лилав, син, 

сив, червен, оранжев;
• Допълнително защитава дисплея на Kiox ;
• Идентично издигане с оригиналния

монтаж



НОРЕ Shifter Mounts / 
Matchmakers

• За монтаж на Shimano команди: Tech 3 
Shimano I-Spec II and I-Spec EV Shifter 
Mount Clamp;

• За монтаж на Sram команди: Tech 3 Sram 
Shifter Mount Clamp;

• Цена за 1бр: 40лв.
• Цена за комплект: 80лв.



КАРБОНОВО КОРМИЛО 
НОРЕ – 390лв.

Оптимизиран ламинат, проектиран да
увеличава здравината в областите, 
подложени на голям стрес и позволява да
се премахне материал, там където не е 
необходим, за да се редуцира теглото.

• 35мм / 31.8мм диаметър;
• Дължина: 800мм;
• 20мм издигане
• Upsweep - 5 deg /Backsweep - 7 deg;
• Предназначение - Trail / All Mountain
• Тегло - 225г.



ТАПИ ЗА КОРМИЛО HOPE -
49лв.

•Лазерно гравирани, анодизирани, 
изработени от 2014 T6 Al;
•Цветове: черен, сив, червен, син, лилав и 
оранжев;
•Гумените втулки уплътняват сигурно в 
кормилото;
•Тегло: 43г / к-кт



ПЕДАЛИ F20 – 290лв.

• Леки и здрави платформени педали
• CNC фрезована платформа от 2014 Т6 Al с 

анодизиран завършек;
• Удобни извивки на платформата за

максимално сцепление;
• Cr-Mo ос;
• 3 капсуловани лагера;
• Сменяеми пинове;
• Цветове: черен, червен, син, сребърен, 

лилав и оранжев;
• Тегло: от 390г. за комплект



КУРБЕЛИ НОРЕ 
EVO / E-BIKE

Прецизно изработени в Англия, 6 различни цвята

HOPE EVO - 540лв.
• Висококачествен курбел, изработен от кован

алуминии 7075, CNC фрезован
• Подходящ за XC/AM/Enduro и Fatbike
• Дължина на рамото – 160, 165 или 170мм
• 30мм ос
• Тегло: 641г (рамо, ос и 34Т плоча без паяк)
• Възможност за монтаж на паяк – единичен

104BCD или двоен 64/104 BCD

E-BIKE – 480лв.
• Курбел за електрически велосипеди, стандартен

офсет
• Дължина на рамото - 155мм, 165мм
• Тегло: 472г



СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ
НОРЕ ВВ

Прецизно изработени в Англия

Hope 30мм - 210лв.
•BB за курбели с 30мм оси
•Сменяеми капсуловани лагери
•Съвместими с 68, 73, 83, 100, 120мм размери
•Ключът за монтаж не е включен в комплекта
•Подходящи за шосейни, MTB, DH и Fat колела
•Цветове: черен, сребърен, червен, син, лилав, 
оранжев
•Тегло: 102г.

Рress fit 41мм/30мм ос - 120лв.
•Стоманени лагери за по-малко триене и по-голяма
издръжливост
•Пасва на 89.5, 92, 104.5, 107 и 121мм широки ВВ
•За курбели с 30мм ос в 41мм прес фит
•Няма резбована централна тръба.
•Тегло: 77г.



ПЛОЧИ НОРЕ - 105лв.

Плочи Hope retainer ring 
• Плоча narrow wide за каране без да е 

необходим водач
• CNC фрезована от 7075-T6 Al
• Леки и здрави плочи
• Съвместими с 9, 10,11 и 12 скоростни движения
• Анодизирани и лазерно гравирани.
• Стандарт: 104PCD, 4 болта – 30, 32, 34, 36, 38Т
• Тихо задвижване и по-малко съпротивление
• Цветове: черен, червен, син, сребърен, лилав, 

оранжев
• Прецизно изработени в Англия
• Тегло: 33г.

❖ Овални плочи Hope narrow wide
❖ Плочи за директен монтаж 
❖ Овални плочи за директен монтаж 
❖ Плочи за директен монтаж за електрически 

велосипеди (Bosch)



ВОДАЧ НОРЕ – 120лв.

•Инсталира се без да се маха курбела;
• Пасва на голям диапазон венци (28T –
36T)
• Здрава, но лека конструкция;
• ISCG-05 съвместим;
• Монтаж и настройка с един инструмент;
• CNC задна планка от алуминии 7000 
серия;
• Тегло - 65г



РОЛКИ HOPE JOCKEY 
WHEELS - 90лв.

• Лек, но издръжлив дизайн за тези, които 
търсят ниско съпротивление в задвижването 
си

• Капсуловани лагери от неръждаема стомана 
с уплътнения с ниско триене за намалено 
съпротивление

• CNC фрезовани от алуминий 2014 T6
• Цветове: черен, червен, син, лилав, оранжев, 

сребрист
• 12Т - Ще пасне на широка гама обтегачи Sram 

11скорости
• 11Т - Ще пасне на широка гама 11-

скоростни обтегачи , не пасва на обтегаччи 
SRAM с 2 пина на колелцето

• Тегло: 27г/чифт 12Т; 23г/чифт 11Т;



ФАРОВЕ HOPE

Фар Hope R2 Led Vision Epic EU 2 cell ES 
батерия - 399лв.

Фар Hope R2 Led Vision Epic EU 4 cell ES 
батерия - 449лв.

Фар Hope R4+ Led Vision Lightweight EU 2 
cell ES батерия - 469лв.



ДРЕХИ HOРE

❖Многофункционален аксесоар, за който
всеки може да намери приложение - 30 
лв.

• Може да се носи като шал, бандана, 
маска, шапка, лента, плътно прилепва за
носене под каската

• 100% полиестер

❖ Чорапи Норе - 20лв.

❖ Jersey Hope - 95лв.

❖ Tshirt Hope – 75лв.



БУТИЛКИ HOРE

❖ Smoke 650ml - 25лв.

❖ HB Smoke 650ml - 25лв.

❖ Clear 500ml - 12лв.



Поддържаме наличности от почти цялата продуктова гама на Норе, като при
необходимост може да доставим всеки един компонент в рамките на 5 до 10 работни

дни, ако са на разположение в склада на производителя.
Ако не откриете някой продукт, не се колебайте да се свържете с нас!

Ние сме на линия!


