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AVENTUREIRA

O
s alemães são conhecidos 
pelas suas soluções técnicas 
inovadoras e no caso desta 
Paralane o resultado é muito 

mais do que uma simples bicicleta para 
endurance, mas sim, uma máquina pronta 
para qualquer desafio. 
Normalmente as bicicletas de endurance 
são mais confortáveis promovendo uma 
posição mais direita e menos agressiva 
com um alcance mais curto, e isso re-
sulta, na maioria das vezes, numa testa 
do quadro muito longa e alta e também 
num aumento do peso do quadro. A Fo-
cus não quis que esta Paralane herdas-
se esses aspetos negativos e, tendo isso 
em conta, aumentou o comprimento da 
forqueta, baixou para 75mm a altura do 
centro pedaleiro e o comprimento da tes-
ta do quadro aumentou ligeiramente. O 
centro pedaleiro faz com que o eixo gra-
vitacional baixe aumentando a estabili-
dade, enquanto que a forqueta mais com-
prida permite o uso de pneus até 35mm. 
Para melhorar o conforto, a Focus de-
senhou um triângulo traseiro capaz de 
f letir para absorver as imperfeições das 
estradas. As escoras são finas e achata-
das com uma pequena inclinação para 
dentro reduzindo o impacto das forças 
verticais, enquanto que o tubo do selim 
é oval – estreitando da frente para trás 
– ainda assim, largo em todo o seu com-
primento para não comprometer a efi-
ciência da pedalada. O tubo horizontal é 
inclinado e proporciona a esta Paralane 
muito mais do que ganhos em termos de 

performance. Dá um look mais rápido e 
agressivo diferenciando-a das restantes 
bicicletas deste tipo e faz também com 
que a extensão do espigão do selim seja 
ainda maior. Este foi reduzido para um 
diâmetro de 25.4mm sobre o conceito da 
Focus – Concept CPX Plus – que concede 
uma f lexão adicional. Esta medida do es-
pigão do selim tem sido usada por outras 
marcas do mercado e, ao que parece, está 
a tornar-se norma nestas bicicletas de re-
sistência. A marca quis que esta Paralane 
fosse o mais versátil e adaptável possível. 
Assim, o quadro vem pronto para montar 
guarda-lamas e todas as bicicletas são 
vendidas com guarda-lamas específicos 
em alumínio da marca belga Curana. Mes-
mo com os guarda-lamas, ainda há espaço 
para pneus de 32mm, embora venha com 
28mm. Todas as bicicletas de travão disco 
da Focus usam o sistema RAT (Thru-axle 
System), ou seja o aperto da roda é feito 
com um eixo em alumínio que é muito 
mais preciso e acima de tudo muito mais 
rápido. Para esta bicicleta, há uma nova 
versão RAT Evo que vem com um eixo de 
12x100mm na roda da frente e na traseira 
de 12x142mm. O ajuste foi melhorado, o 
mecanismo é mais rápido e mais leve 43 
gramas no eixo traseiro. 
A gama desta Focus Paralane inclui ver-
sões em carbono e alumínio com tama-
nhos que vão do 48 ao 61. Para as versões 
em carbono há a possibilidade de mon-
tagem com Sram Red eTap, Shimano Ul-
tegra, 105 e Tiagra. Já as versões em alu-
mínio estão disponíveis com Shimano 

105 e Tiagra. Há ainda uma montagem 
com Sram Apex1 para quem for adepto 
de cremalheira única. 

COMPORTAMENTO
No terreno esta Paralane é muito con-
fortável, estável e segura. Os 7.92 kg (em 
tamanho 54) representam um peso acei-
tável tendo em conta que vem equipada 
com travões de disco e os componentes 
não são topo de gama. É ágil e muito fiável 
em todos os tipos de estradas e com uma 
potência de travagem muito eficiente. O 
grupo Ultegra assenta na perfeição e a 
sua qualidade é incontestável. As rodas 
DT Swiss R23 Disc são também uma op-
ção acertada e mostraram grande robus-
tez e conforto, juntamente com os pneus 
Schwalbe One. Os restantes periféricos – 
guiador, avanço e espigão de selim - são 
da marca da casa. 
Não podemos esperar que o comporta-
mento a subir seja o melhor, pois falta 
alguma desenvoltura tradicional de bi-
cicletas mais leves, mas ainda assim não 
comprometeu. Por sua vez, a descer mos-
trou grande segurança, muito ajudado pe-
la qualidade de travagem que os travões 
de disco proporcionam. No geral podemos 
considerar que se trata de uma bicicleta 
pronta para tudo, seja um Granfondo, 
voltas mais longas ou até mesmo no dia a 
dia, caso queiramos usá-la como meio de 
transporte. Descrita pela marca, esta é a 
bicicleta mais “aventureira” que podemos 
encontrar, e na verdade, não vemos razão 
nenhuma para discordar. 

A FOCUS TEVE COMO PRINCIPAL OBJETIVO DESENHAR UMA BICICLETA   
COM CARACTERÍSTICAS IDEAIS PARA DISTÂNCIAS LONGAS E QUE 

PUDESSE SER USADA EM VARIADAS SUPERFÍCIES. NASCEU ASSIM A 
PARALANE, A FOCUS MAIS POLIVALENTE DE SEMPRE.
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Teste
T FOCUS  PARALANE ULTEGRA

RODRIGO BALTAZAR

OPI N I ÃO 

SCOTT SOLACE  
10 DISC

RIVAL 

Esta Paralane 
prima pelo 
conforto e 
segurança. A 
absorção das 
irregularidades 
é excelente 
quando 
optamos 
por ir por 
estradas mais 

acidentadas e a vontade que nos 
dá é mesmo de nos aventurarmos 
fora de estrada. Muito polivalente 
e versátil pode ser usada em 
qualquer tipo de evento. 

MELHORAMENTOS
Não existe nada urgente a mudar, 
apenas uma recomendação. Monte 
uns pneus com 32mm e com 
cardado (ciclocrosse) quando quiser 
experimentar estradões de terra 
batida. Vai aumentar ainda mais o 
prazer proporcionado.

Quadro: Scott Solace Carbono HMF
Forqueta: Carbono HMF
Transmissão: Shimano Ultegra Disc
Rodas: Syncros RP 2.0 Disc
Peso: 8,24 kg
PREÇO: 3.499,99€

v Conforto, versatilidade e  
 segurança 
v Estética
v Performance
v Capacidade de   
 absorção dos impactos e  
 irregularidades

v Nada de relevante a  
 assinalar

OK

KO

Ficha técnica
Quadro Carbono

Forqueta  Carbono com sistema RAT  
 (12x100mm)

Direção FSA

Manípulos Shimano Ultegra RS685

Mudanças Shimano Ultegra RS685 11V.

Travões  Discos hidarulicos Shimano  
 Ultegra RS685 Flat Mount

Pedais:  Não incluídos

Eixo pedaleiro  BB Pressfit 30

Alavancas Shimano Ultegra
dos Pedais
Cremalheiras Shimano Ultegra   
 Compacto 50/34

Cassete Shimano Ultegra 11-30 

Corrente Shimano Ultegra 11 vel

Avanço Concept

Guiador Concept EX

Selim Fizik Aliante R5

Espigão  Concept CPX Plus carbon  
de selim  

Rodas DT Swiss R23

Pneus Schwalbe One 700x28

Tamanhos XS a XXL

Peso  7.92 kg (tamanho  
 54 sem pedais)

Preço  3.599 euros

Importador  tecnocycle.com

Site  www.focus-bikes.com  

As rodas DT Swiss e os pneus da Schwalbe 
são fiáveis e robustos

O espigão de selim bifurcado ajuda 
a dissipar as vibrações 

A cablagem interna já é usual em  
todos os quadros da Focus

Os travões de disco podem implicar um aumento de 
peso, mas a qualidade de travagem é superior


