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RIZER ULTIMA 2.0
De Rizer-bikes voor dames hebben alles behalve een goedkope uitstraling, maar zijn bepaald geen
grote aanslag op je portemonnee. Voor weinig geld koop je zomaar een hele leuke mountainbike
waar je jarenlang plezier van kunt hebben.

De Rizer Ultima 2.0 is de vrouwelijke tegenhanger van de
Phantom. Het is direct merkbaar dat er door de Zwitserse
garde is nagedacht over de vrouwelijke anatomie. Ten
opzichte van de Phantom heeft de Ultima een flink lagere
standover dankzij een knik in de bovenbuis. Bovendien is
die bovenbuis in vergelijking met het herenmodel 15 millimeter korter. Dat komt de zithouding voor vrouwen, die
vaak een iets korter bovenlijf hebben, uiteraard ten goede.
Verder zijn een breder zadel en een smaller stuur gemonteerd, dus ook op dat punt is de Ultima zeker geen gekloond
herenmodel met alleen een fris mintgroen kleurtje. Het
frame heeft een klassieke geometrie met 71 graden voor
het balhoofd en 73 graden voor de zitbuis, waarmee meteen
het inzetbereik voor crosscountry en toeren is gedefinieerd.
Voor de rest is de Ultima voorzien van exact dezelfde uitrusting als het herenmodel met een Shimano Altus-remsysteem
(met voldoende verstelruimte voor kleinere handen), Deoreachterderailleur, Altus-voorderailleur en keurige Alex Rimsvelgen die om eigen merk naven draaien. De wielen zijn
27,5” groot en hebben licht lopende Continental RaceKings
voor het broodnodige bodencontact. Klimmen gaat prima
dankzij het stijve frame, waarbij het hogere gewicht zich
niet al te nadrukkelijk manifesteert. In de afdaling stuurt
de Ultima redelijk nerveus door de korte wielbasis en de
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iets te stugge RockShox-voorvork,
maar dat maakt dalen wel avontuurlijk. Mocht je de Ultima op je
verlanglijstje willen zetten, let dan
wel op dat de drie beschikbare
framematen relatief klein uitvallen.
Als je langer dan 1,70 meter bent,
zit je al snel aan de grootste maat
L vast. Groter wordt hij ook niet
gemaakt en dus moet je uitkijken
met de aanschaf van deze fiets als
je langer dan 1,80 meter bent.
De fietsen van Rizer zijn al met al
interessante nieuwkomers op de
markt die zeker qua frames en een
nette afmontage de concurrrentie
met vergelijkbare fietsen in dit
prijssegment absoluut aankunnen.

