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We don’t make scooters in order to stand still. 
We are constantly on the move, keeping step with 
the advance of technology. After almost twenty 
years of making scooters, we are here because we 
love to take the road less traveled. From the start 
we have always had the same objective: to offer 
scooters that are fun to ride. Our development team 
spends just as much time riding as designing them 
to be safer and more reliable. But we also want to 
move faster and more efficiently, and that is best 
achieved with the lightest weight scooters possible. 
That’s why we used special aluminum extrusion 
technology and designed a line of sport scooters 
with Yedoo Alloy lightweight all‑aluminum frames. 
So these machines go really fast. Whether you want 
to compete for a place at the head of the pack with 
Wolfer, are looking for adventure beyond the Arctic 
Circle with Trexx, are speeding around Alpine lakes 
with Dragstr, or are headed to the local tavern with 
Rodstr and Friday, these lightweight scooters will 
save your strength and add speed and miles to your 
ride. Just make sure you have a big enough map. 
You can never run out of thrills.

Nevyrábíme koloběžky, abychom stáli na místě. 
Jsme neustále v pohybu, ruku v ruce s vývojem 
technologií. Po téměř dvaceti letech výroby 
koloběžek jsme tu, protože rádi volíme 
neprobádané cesty. Od začátku máme ale stejný 
cíl: nabízet koloběžky, na nichž bude zábava 
jezdit. Náš vývojový tým tráví stejnou dobu jízdou 
na koloběžkách jako tím je navrhnout tak, aby byly 
ještě bezpečnější a spolehlivější. Chceme se ale 
pohybovat rychle a efektivně a tomu napomáhá 
co nejnižší váha koloběžky. Proto jsme využili 
speciální technologii protlačovaných hliníkových 
profilů a navrhli sérii sportovních koloběžek 
s odlehčeným celohliníkovým rámem Yedoo 
Alloy. A tak tyhle stroje jedou opravdu rychle. 
Ať už chcete s Wolferem soutěžit o místo na 
čele pelotonu, s Trexxem prožívat dobrodružství 
za polárním kruhem, s Dragstrem uhánět kolem 
alpských jezer, nebo se s Rodstrem a Friday řítit 
k nejbližší taverně, nižší hmotnost koloběžky 
vám ušetří síly a přidá rychlost i množství ujetých 
kilometrů. Tak se ujistěte, že máte dost velkou 
mapu. Vzrušení nikdy nevyčerpáte.



Parameters may vary based on components installed. 
Parametry se mohou lišit v závislosti na použitých komponentech.

You can never run out of thrills
Vzrušení nikdy nevyčerpáte

3.5 / 5.5 cm

4.5 / 6.5 cm

5.0 / 7.0 cm

5.0 / 7.0 cm

5.0 / 7.0 cm

6.2 / 8.2 cm

7.2 / 9.2 cm

7.7 / 10.0 cm

7.7 / 10.0 cm

7.7 / 10.0 cm

86 / 94 cm

90 / 101 cm

87 / 100 cm

87 / 100 cm

90 / 103 cm

172 cm

170 cm

159 cm

150 cm

139 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

68 cm

68 cm

64 cm

64 cm

61 cm

Frame and Fork | Rám a vidlice YEDOO alloy

Stem | Představec UNO alloy 3D

Handlebar | Řídítka UNO alloy DB

Grips | Gripy VELO / SELLE ROYAL

Bar ends | Rohy PROMAX 

Head set | Hlavové složení NECO – alloy 11 / 8" AHEAD

Brake levers | Brzdové páčky TEKTRO CL530 – alloy with rubber

Front brake | Přední brzda caliper brake TEKTRO – alloy

Rear brake | Zadní brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Size of wheels | Velikost kol 28" / 20"

Hubs | Náboje NOVATEC / NOVATEC

O.L.D. | Šířka náboje  100 / 74 mm

Tires | Pneumatiky SCHWALBE Durano or KENDA Kadence

Total weight | Celková váha 6.9 – 7.1 kg (excluding stand | bez stojánku)

Maximum load | Nosnost 120 kg

Frame and Fork | Rám a vidlice YEDOO alloy

Stem | Představec UNO alloy 3D

Handlebar | Řídítka UNO alloy DB

Grips | Gripy VELO / SELLE ROYAL

Bar ends | Rohy UNO

Head set | Hlavové složení NECO – alloy 11 / 8" AHEAD

Brake levers | Brzdové páčky TEKTRO CL530 – alloy with rubber

Front brake | Přední brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Rear brake | Zadní brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Size of wheels | Velikost kol 26" / 20"

Hubs | Náboje NOVATEC / NOVATEC

O.L.D. | Šířka náboje  100 / 74 mm

Tires | Pneumatiky SCHWALBE Marathon Racer or KENDA

Total weight | Celková váha 7.9 – 8.1 kg (excluding stand | bez stojánku)  

Maximum load | Nosnost 130 kg

Frame and Fork | Rám a vidlice YEDOO alloy

Stem | Představec UNO – adjustable inclination

Handlebar | Řídítka YEDOO Cross – alloy

Grips | Gripy VELO / SELLE ROYAL

Bar ends | Rohy —

Head set | Hlavové složení NECO – alloy 11 / 8" threaded

Brake levers | Brzdové páčky TEKTRO ML520 – alloy

Front brake | Přední brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Rear brake | Zadní brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Size of wheels | Velikost kol 20" / 20"

Hubs | Náboje NOVATEC / NOVATEC

O.L.D. | Šířka náboje  74 / 74 mm

Tires | Pneumatiky SCHWALBE Road Cruiser or KENDA K841

Total weight | Celková váha 7.5 – 7.8 kg (excluding stand | bez stojánku)

Maximum load | Nosnost 150 kg

Frame and Fork | Rám a vidlice YEDOO alloy

Stem | Představec UNO – adjustable inclination

Handlebar | Řídítka YEDOO Cross – alloy

Grips | Gripy VELO / SELLE ROYAL

Bar ends | Rohy —

Head set | Hlavové složení NECO – alloy 11 / 8" threaded

Brake levers | Brzdové páčky TEKTRO ML520 – alloy

Front brake | Přední brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Rear brake | Zadní brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Size of wheels | Velikost kol 20" / 16"

Hubs | Náboje NOVATEC / NOVATEC

O.L.D. | Šířka náboje  74 / 74 mm

Tires | Pneumatiky SCHWALBE Road Cruiser or KENDA K841

Total weight | Celková váha 7.3 – 7.6 kg (excluding stand | bez stojánku)

Maximum load | Nosnost 150 kg

Frame and Fork | Rám a vidlice YEDOO alloy

Stem | Představec UNO – adjustable inclination

Handlebar | Řídítka YEDOO Cross – alloy

Grips | Gripy VELO / SELLE ROYAL

Bar ends | Rohy —

Head set | Hlavové složení NECO – alloy 11 / 8" threaded

Brake levers | Brzdové páčky TEKTRO ML520 – alloy

Front brake | Přední brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Rear brake | Zadní brzda mini "V" TEKTRO – alloy

Size of wheels | Velikost kol 16" / 16"

Hubs | Náboje NOVATEC / NOVATEC

O.L.D. | Šířka náboje  74 / 74 mm

Tires | Pneumatiky SCHWALBE Road Cruiser or KENDA K841

Total weight | Celková váha 6.9 – 7.2 kg (excluding stand | bez stojánku)

Maximum load | Nosnost 150 kg


