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TESTE

ENGENHARIA ALEMÃ
Se visualmente esta bicicleta nos cativa à primeira vista,  

o sentimento de que estamos perante uma máquina de competição 
domina-nos às primeiras pedaladas. É uma bicicleta de Cross 
Country para quem está disposto a renunciar ao conforto pela 

velocidade. Totalmente comprometida com a propulsão, dispensa 
uma suspensão traseira, o que significa um menor peso, enquanto  
o design e a cor do quadro a tornam inconfundível. Tudo isto leva  

a que seja muito manobrável, ágil e nervosa.
TEXTO RICARDO VICENTE ii FOTOS RUI SANTOS JORGE

EM 
CHEIO 

A rigidez proporciona 

uma aceleração fantástica e, 

quando combinada com o con-

forto que o espigão de selim CPX 

confere, faz desta uma bicicleta 

especial, seja para um iniciado na 

competição ou para o “biker” 

profissional da Taça do 
Mundo.

Modalidade 
Material
Curso de 

Suspensão 
Peso 

Preço

Cross Country
Carbono 
100 mm  

8,8 kg
5.999€

FOCUS RAVEN MAX TEAM
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Uma excelente 
bicicleta seja para 
o mais experiente 
piloto de Cross 
Country ou para 
aquele que agora 
se iniciou. Todo 
o material que a 
equipa é bastante 
fiável e muito 
funcional. O seu 
terreno predileto 
são as subidas, 
tirando partido do 
seu peso e rigidez.

‘RIDER’
OPINIÃO DO

Quadro com 885 gramas, visualmente apelativo, 
com robustas e imponentes secções em carbono. 

Espigão de selim Concept CPX Plus aumenta  
o conforto e pesa menos de 200 gramas.

Robusta e precisa transmissão SRAM XX1 Eagle  
de 12 Velocidades com prato de 32t. 

A suspensão RockShox SID WC com uma excelente 
leitura do terreno e bloqueio no guiador. 

Todos os cabos passam internamente dentro 
do quadro, não produzindo ruído.

Os constantes e poderosos travões Avid Level 
Ultimate com discos de 160 mm à frente e atrás.

divide em duas secções estreitas 
de fibra de carbono para aumentar 
a flexibilidade e, com isso, o con-
forto, tudo com um peso inferior a 
200 gramas.

EM ANDAMENTO
Extremamente rápida e ágil, esta 
Focus Raven Max Team mostrou- 
-se uma ótima escolha para quem 
pretende uma bicicleta leve e efi-
caz, tendo que colocar um pouco 
de parte o conforto em detrimento 
da velocidade. Não se trata de uma 
bicicleta para simples passeios em 
família ou com amigos pela mon-
tanha. Esta é daquelas bicicletas 
para andar com o sabor a sangue 
na boca, a cada pedalada faz-nos 
sentir a totalidade dos Watts que 
colocamos nos cranks, fazendo-nos 
querer andar cada vez mais rápido.

Sem dúvida, o seu foco são as 
subidas e neste terreno mostra 
uma eficácia incrível. A rigidez do 
conjunto é notória e o seu baixo 
peso faz toda a diferença quando 
somos colocados à prova na mais 
rigorosa parede que nos surja pelo 
caminho. Em terreno plano sen-
timos claramente as vantagens 
da roda de 29” e a qualidade dos 
pneus Continental Race King, alia-
da ao andamento que o XX1 tem 
ao nosso dispor após ultrapassar a 
mais íngreme subida, faz-nos apro-
veitar o embalo pelo mais longo 
dos planaltos. Apenas de destacar 
que com uma cassete de 12 velo-
cidades 50-10 deveria vir equipada 
com um prato de 34 para ter mais 
velocidade nestas situações. Se 
chegarmos à meta em condições 
de “sprintar” pela melhor posição, 
saíremos claramente em vantagem, 
pois a bicicleta reage de forma incrí-
vel a cada pedalada, transforman-
do-a na totalidade em velocidade.

A descer a qualidade da suspen-

são RockShox SID World Cup faz-se 
notar, pois com os seus 100 mm de 
curso é incrível a forma como esta 
lê na perfeição as irregularidades 
do terreno e nos deixa abusar um 
pouco mais dela. A juntar a isto, 
o guiador de 720 mm deixa-nos 
numa posição geral muito mais 
estável e descontraída. Se na 
frente podemos contar com o 
conforto da suspensão, na parte 
traseira isso não existe e temos 
que conjugar bem o trabalho de 
pernas e cintura para suavizar 
os impactos vindos do solo, pois 
por vezes os pneus com a pres-
são correta, o diâmetro da roda 
e o espigão de selim Concept 
CPX Plus não são suficien-
tes. Os travões SRAM Level 
Ultimate mostraram-se 
mais que eficazes, com 
um tacto constante e um 
elevado poder de travagem 
mais que suficiente para uma 
bicicleta do género. Estamos 
sem dúvida alguma, na presença de 
uma autêntica Fórmula 1 das bici-
cletas, capaz de conquistar a vitória 
em qualquer competição.

Com sede em Cloppenburg, 
na Alemanha, a Focus é uma 
empresa que é bem conhe-

cida pela sua gama de bicicletas, 
sejam estas de BTT, Estrada ou 
Ciclocross. No BTT começou a ga-
nhar reputação desde a criação de 
uma equipa de BTT profissional no 
ano de 2007. Mas o fato é que a 
engenharia alemã há muito que dá 
provas sobre a sua qualidade e, 
portanto, a eficácia que esta bici-
cleta apresenta em nada nos sur-
preendeu. À medida que as novas 
tecnologias vão evoluindo e se tor-
nam amplamente disponíveis para 
os fabricantes, os quadros vão 
acompanhando essa evolução, tor-
nando-se cada vez mais rígidos nos 
locais certos, sem que o conforto 
seja comprometido. Todos esses 
avanços com geometrias melhora-
das, componentes de topo, rodas li-
geiras, suspensões rígidas e leves, 
e travões mais potentes tornam as 
bicicletas atuais em máquinas de 
corrida mais capazes que nunca, 
dificultando grandemente a tarefa 
de escolher o que comprar.

COMPONENTES
A Focus Raven Max Team apresen-
ta-se como o topo da cadeia no mo-
delo Raven. O quadro em carbono 
com largas e robustas secções, e 
pormenores estéticos exclusivos 
da marca fazem deste um dos 
mais leves dentro do género, com 
apenas 885 gramas. Conta com 
passagem dos cabos internamente 
e com um eixo traseiro R.A.T. de 12 
x 142 mm, um sistema patenteado 
exclusivo da marca alemã que signi-
fica Rapid Axle Technology. Este é o 
primeiro sistema de eixos passan-
tes que combina a estabilidade e a 

rigidez lateral de um eixo passante, 
e acrescenta as mudanças de roda 
extremamente rápidas e eficazes.
Este sistema equipa as bicicletas 
Focus de BTT, Estrada ou Ciclo-
cross, desde que estas tenham 
travões de disco. Nesse campo 
esta bicicleta conta com os po-
tentes SRAM Level Ultimate com 
discos de 160 mm. A suspensão 
RockShox SID World Cup de 100 
mm oferece-nos um pouco mais 
de conforto nas zonas mais aci-
dentadas, com um bloqueio remoto 
no guiador bastante acessível. Na 
transmissão podemos contar com 

a eficácia, precisão e polivalência 
do sistema SRAM XX1 Eagle de 
12 velocidades, com cassete 50-
10 e prato 32. As rodas DT Swiss 
XR1501 mostraram-se resistentes 
e com uma rigidez considerável. Os 
pneus Continental Race King per-
mitem-nos fazer uma abordagem 
a quase todos os tipos de terreno, 
apenas se mostrando menos efica-
zes em terreno molhado. O selim 
Fi’zi:k Tundra M3, com um design 
agradável, conta com carris em 
carbono para diminuir ainda mais o 
seu peso.

Os componentes do guiador e do 
avanço em carbono são exclusivos 
da marca interna que a Focus criou 
para equipar as duas bicicletas, 
os quais apelidaram de Concept 
e aplicaram neste modelo o Con-
cept CPX. O guiador de 720 mm e 
o avanço Concept CPX de 100 mm 
permitem uma posição mais está-
vel e descontraída, tornando mais 
fácil a forma de manobrar a bicicle-
ta. O espigão de selim Concept CPX 
Plus apresenta um pormenor inte-
ressante, pois na parte superior 
tem um grande recorte que o 



Preço
Peso

Quadro
Suspensão 

Guiador
Avanço

Manípulos
Pedaleiro
Desviador 

Traseiro
Travões 

Cassete
Rodas
Pneus 

Espigão 

Selim
Tamanhos

Cores

5.999€
8,8 kg
Carbon MTB 29R 
SRAM SID WC com bloqueio 
no guiador
Concept CPX 720 mm
Concept CPX 100 mm
SRAM XX-1 Eagle 1x12
SRAM XX1 Eagle 32T
SRAM XX-1 RD 1x12 

SRAM Level Ultimate 
160/160
SRAM XG-1295 10-50
DT Swiss XR1501, 622-23, 
Continental Race King, 
55-622 2.2
Concept CPX Plus, 27.2x 
394 mm
Fi’zi:k Tundra M3
S – M – L – XL
Vermelho

ficha 
técnica

FOCUS 
RaVEn MaX tEaM 

FOCUS RaVEn MaX tEaM RiVais

KTM MYROON SONIC 12S II 7.190 €
Transmissão SRAM XX1 12s e suspensão Fox Factory 32 Float SC.

CAnnonDAlE F-SI CARbON TEAMII 8,199€ 
Transmissão SRAM XX1 Eagle 12s e suspensão Lefty 2.0 Carbon .

A sua geometria 
permite circular 
confortavelmente

na ciclovia
A

FE
Desenho 

Quadro 
Suspensão

Transmissão
Travões

aValiação

GEoMEtRia A  1.116 mm
B  435 mm
C  460 mm

D  680 mm
E  74,5º
F  69,8º

A FAVOR
 
CONTRA

EM SUMA
A Focus Raven Max Team é uma 
bicicleta para quem tem o objetivo 
de dominar os pódios nas corridas! 
Com um peso de 8,8 kg, apenas o 
preço nos poderá afastar dela. A sua 
geometria faz com que manuseá-la 
seja tão nítido quanto a sua acele-
ração. Visualmente, a Focus criou 
com sucesso uma linha de design 
simples, mas que se destaca com 
facilidade. O espigão Concept CPX 
Plus aumenta o conforto, tornando 
esta Focus Raven Max Team um 
pouco mais suave nas pequenas 
irregularidades.

Tamanho M

Peso.
Estética.

Componentes Concept CPX.
Prato 32 curto.

pREço
5.999 EuRos

pEso
8,8 kG

ModalidadE 
 XC

SRAM XX1 Eagle  
de 12 velocidades.

Espigão Selim 
Concept CPX Plus.

Quadro de 
885 gramas.

Rodas DT Swiss 
XR1501, 622-23.


