
APESAR DE SER UM SELIM 
DESENHADO PARA BICICLETAS 
DE MONTANHA, o BBB Path pode 
muito bem ser a escolha de um utilizador 
na vertente de estrada que procure aquela 
margem extra de conforto que a espuma 
de alta expansão “Microtec” proporciona. 
A sua cobertura é totalmente impermeável 
e o seu desenho muito particular recorre à 
geometria ComfortLite desenvolvida pela 
marca e onde cada parte que constitui 
o selim tem uma aplicação específica, 
nomeadamente o “KickTail” que permite 
que o utilizador se mantenha na posição 
correta sem deslizar (quando sobe na 
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NT TESTE NO TERRENO

AS RODAS XA ELITE INSEREM-SE NO 
SEGMENTO DE TRAIL DESTA MARCA 
FRANCESA. Possuem aros de alumínio com 25mm de 
largura interna, o que as torna ideais para os pneus que 
trazem montados, os Quest Pro 2.35. Possuem 24 raios 
tanto à frente como atrás e o cubo é compatível com 
cassetes Shimano, podendo ser também convertido para 
receber o sistema XD da SRAM. Estão disponíveis com 
decorações em cinzento, azul ou verde e são vendidas 
com adaptadores que permitem a conversão imediata 
de eixos de 100 e 142 mm para Boost (nunca caíram 
quando desmontámos as rodas, mas convém ter sempre 
atenção). A fixação dos discos é de seis parafusos, não 
havendo versão para centerlock disponível. Podes adquiri-
las montadas com os pneus Quest Pro 2.35, tal como as 
recebemos para este teste, havendo versões para roda 29, 
27,5 e 26 com medidas entre os 2.25 e os 2.4. 
Montámos os exemplares de diâmetro 29 numa bicicleta de 
Trail/Enduro com 140 mm de curso e partimos para os trilhos. 
As primeiras sensações dão a conhecer umas rodas leves 
e uns pneus bastante rolantes, que tornaram as subidas 
mais fáceis do que com o par original. A surpresa veio 
quando foi preciso atacar descidas rápidas e técnicas, 
com piso pedregoso e solto e alguns saltos. Os pneus 
Quest Pro oferecem mais do que os seus tacos pequenos 
parecem prometer, proporcionando grande estabilidade, 
segurança em curva e capacidade de travagem. A 
carcaça não é muito robusta, por isso mesmo depois da 
conversão para tubeless (a Mavic fornece válvulas e líquido 
e a instalação foi muito fácil) tivemos alguns furos. Convém, 
portanto, rolar com pressões não muito baixas, também 
para evitar que a carcaça se deforme e torne a experiência 
de condução menos estável. A largura do aro adapta-se 
perfeitamente às dimensões do pneu, e os tacos laterais 
ficam numa posição perfeita para “morder” o solo, o que às 
vezes não acontece com rodas de perfil demasiado largo. 
Com um verão muito seco, os Quest Pro revelaram 
um defeito comum nos pneus com muita aderência, o 
desgaste. Na traseira, os tacos mostraram uma notória 
erosão, algo comum quando se recorre a borrachas 
moles e deformáveis. 
Na nossa balança, este conjunto de rodas e pneus 
acusou 3330g, sendo o peso anunciado das rodas 
de 1770g. A utilização dada às XA Elite aproximou-
se um pouco do Freeride, transcendendo a utilização 
recomendada pela Mavic, por isso aceitámos com 
naturalidade a ligeira deformação na roda traseira, que 
foi facilmente resolvida. 
Recomendamos estas rodas a riders de Trail agressivo que 
pedalem por terrenos complicados, mas queiram cumprir 
distâncias longas e não abusem muito no Bike Park. 

Peso
Tração dos pneus
Capacidade roladora

Limitadas para 
uma utilização 
mais agressiva

A ter em conta

Rodas Mavic XA Elite
 549€ (RODAS) E 55€ (CADA PNEU)  Importador www.mavic.com

■■■■■

Selim BBB Path
 45€  Importador www.bbbparts.com

posição sentado 
ou ainda quando 
adota uma posição 
mais racing e se 
aproxima da ponta do 
selim onde as medidas 
são igualmente generosas 
para o efeito).
A estrutura é fabricada em fibra de vidro 
assente em carris de uma liga de alumínio 
e crómio (CrMo) com escala impressa para 
facilitar o seu ajuste. Este selim está apenas 
disponível numa versão para homem, em 
preto, com medidas de 136 por 276 mm e 
com um peso de 282 gramas. 

■■■■■
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A KS ERA CONHECIDA COMO 
UMA MARCA DE COMPONENTES 
DE AMORTECIMENTO DE GAMA 
BAIXA, mas atualmente está bem instituída 
no fabrico de espigões de selim telescópicos, 
sendo agora esse o seu principal mercado. A 
gama é vastíssima e inclui modelos para todos 
os preços, incluindo este LEV Ci, que na versão 
testada – de 100 mm de curso – custa uns 
“meros” 599 euros. A razão para este valor é 
sobretudo o recurso ao carbono na construção 
do tubo principal, mas toda a qualidade de 
construção denota um produto topo de gama.
O acionamento do sistema é feito com o 
sistema de cableado Recourse II Ultralight, 
que poupa até 50 g em relação aos cabos e 
bichas convencionais, sendo que o espigão 
em si pesa menos cerca de 100g em relação 
à concorrência (na nossa balança o espigão 
acusou 423g, a que se tem de somar os 109 
do manípulo, do cabo e da bicha). 
O comando remoto destaca-se da braçadeira 
de fixação, para poderes eleger a sua posição, 
podendo ser montado por cima ou por baixo 
do guiador e do lado esquerdo ou direito. 
O local ideal será na parte inferior do lado 
esquerdo caso utilizes uma transmissão 
monoprato, mas no nosso caso tivemos de 
arranjar espaço para conjugar o manípulo das 
mudanças dianteiras com a abraçadeira do 

Espigão de selim KS LEV Ci 
 599€ (VERSÃO DE 100MM)  Importador www.kssuspension.com

comando do LEV Ci. Não é o setup ideal, mas 
graças ao comprimento generoso da patilha 
é fácil chegar lá com o polegar, ficando o 
sistema protegido de impactos. Dado que a 
passagem do cabo é interna, a montagem 
não é fácil, sendo preferível recorrer a um 
mecânico especializado. A cabeça de fixação 
não possui recuo, uma característica muito 
bem vinda, e agarra os carris do selim através 
de um sistema com dois parafusos, o que 
permite um fácil ajuste do ângulo. Quanto 
ao funcionamento do KX Lev Ci, a ação do 
comando remoto é muito suave e a subida do 
espigão é imediata, mas sem brusquidão, e o 
posicionamento infinito do curso permite-te 
escolher facilmente a altura perfeita para cada 
situação. Salientamos que durante o teste 
não surgiu qualquer folga, mas seria preciso 
esperar mais uns bons meses para comparar 
a fiabilidade do KS com a concorrência mais 
direta. Testámos a versão de 100mm de curso, 
ideal para uma utilização em XC técnico ou 
para bicicletas de tamanho S e XS. Estão ainda 
disponíveis versões de 65, 125, 150 e 175mm, 
esta última muito bem vinda para os riders de 
Enduro que necessitam de quadros XXL. 

■■■■■


