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Tại đây chúng tôi gọi đó là “The Blender – 
máy xay ý tưởng - nơi mà bộ phận 
nghiên cứu sản phẩm, thiết kế và phát 
triển thị trường sẽ cho ra những ý tưởng 
ban đầu, sau đó “cắt tỉa”, “băm nhỏ” và 
“xay trộn” cho đến khi tạo ra một sản 
phẩm hoàn chỉnh. Chúng tôi luôn chọn 
lọc những công nghệ tiên tiến trên thế 
giới và kết hợp với xu hướng thiết kế mới 
để tạo ra những chiếc xe hoàn toàn khác 
biệt . Dù đó là ý tưởng cho một khung xe 
mới hay những khó khăn liên quan đến 
họa tiết, nước sơn và các bộ phận cấu 
thành nên sản phẩm, chúng tôi luôn nỗ 
lực để tạo ra sự hài hòa giữa đặc tính kỹ 
thuật và nét thẩm mỹ trên mỗi chiếc xe 
mang thương hiệu Jett. Hãy truy cập vào 
www.jett-cycles.com/TheBlender để 
tìm thấy những thiết kế mới đầy sáng tạo 
của JETT CYCLES

Bạn sẽ không chấp nhận những gì không 
hoàn hảo và chúng tôi cũng vậy. Vì thế, 
chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để tạo ra 
những sản phẩm tốt nhất. Mỗi chiếc xe 
mang thương hiệu Jett đều trải qua các 
công đoạn kiểm tra về độ an toàn và các 
đặc tính kỹ thuật trước khi xuất xưởng. 
Ðể đạt được điều này bộ phận kiểm định 
chất lượng của Jett Cycles thường xuyên 
làm việc chặt chẽ với các bộ phận sản 
xuất của nhà máy từ lúc hình thành ý 
tưởng cho đến khi sản xuất đồng loạt để 
đảm bảo mỗi sản phẩm được tạo ra thỏa 
mãn các tiêu chuẩn quốc tế về mức độ an 
đoàn, đặc tính kỹ thuật, cũng như những 
quy định về môi trường.

Khi mua sản phẩm từ Jett bạn có thể an 
tâm với chính sách bảo hành toàn diện 
trên tất cả các chi tiết của xe. Ngoài ra, 
bạn còn nhận được sự chăm sóc đặc biệt 
từ chúng tôi thông qua chương trình bảo 
dưỡng 1 năm miễn phí tại tất cả các cửa 
hàng Jett trên toàn quốc.
Bộ phận kỹ thuật của Jett thường xuyên 
làm việc với nhân viên kỹ thuật của từng 
Ðại Lý để hỗ trợ và đưa ra những hướng 
dẫn đúng đắn về kỹ thuật và phụ tùng 
thay thế nhằm đảm bào xe của bạn luôn 
hoạt động tốt.
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Blender/ Khung xe chiếm giữ vị trí rất quan trọng. Khi xe đạp di chuyển trong trạng thái bình thường, khung 
xe phải chịu lực liên tục trong trạng thái bị uốn cong , kéo căng và xoắn theo nhiều hướng khác nhau. 
Chính vì lý do đó, khung xe thép của chúng tôi được làm bằng thép Carbon Tensile. Carbon Tensile là 
loại Carbon có độ căng cao và hiện đang được sử dụng rất phổ biến trong ngành xe đạp trên toàn thế 
giới do có được tỉ lệ độ bền cao .

Khung nhôm của chúng tôi sử dụng hoàn toàn bằng nhôm 6061-T6. Chất liệu này có được độ bền 
tuyệt vời so với tỉ lệ trọng lượng của nó và vẫn giữ được độ cứng cáp khó tin sau khi được tạo ra bởi 
một qui trình sản xuất nghiêm ngặt. Ðiều này cho phép chúng tôi tạo ra những khung nhôm có độ 
bền chắc như khung thép nhưng chỉ chiếm một phần trọng lượng.Trong kỹ thuật rút ống nhôm, 
chúng tôi làm mỏng những phần trong ống không cần thiết cho độ chịu lực. Ðiều này giúp cho xe 
của bạn nhẹ hơn mà không ảnh hưởng đến sức mạnh của khung xe.

Khung nhôm của chúng tôi áp dụng kỹ thuật mới này không chỉ để cho xe đạp trông đẹp hơn mà còn 
làm cho nó thể hiện tuyệt vời hơn. Kỹ thuật hydroforming – tạo hình bằng áp lực cao, cho phép 
chúng tôi tạo hình ống với nhiều hình dạng khác nhau một cách mượt mà cả bên trong lẫn bên ngoài. 
Kỹ thuật này tạo cho khung nhôm có đặc tính đặc biệt và độ bền cần thiết nhưng không làm tăng 
trọng lượng bằng miếng đệm lót và hàn nối bên ngoài .

CARBON STEEL 

Dễ dàng nhận biết được kỹ thuật này bằng hình dáng đồng hồ cát của ống đầu trong khung xe. “Zero 
Stack“ hay còn gọi là kỹ thuật tàng hình cho phép nén vòng bi trên và dưới vào trong ống đầu của 
khung xe tạo độ nghiêng thấp hơn. Kỹ thuật này giúp cho tay lái vững chắc hơn và xử lý bánh trước 
linh hoạt hơn.

Với kỹ thuật đúc 3D, chúng tôi đã có thể thiết kế vào tạo ra các loại móc đề 3 chiều. Không giống phụ 
kiện cán thép thông thường, kỹ thuật đúc 3D có cấu trúc với hợp kim đặc. Chính đặc điểm này làm 
tăng sức mạnh của kết cấu xe.

Các hình thức đi xe đạp khác nhau đòi hỏi phải có khung xe phù hợp với nó . 
Mỗi loại xe đạp do chúng tôi thiết kế đều dựa trên mục đích sử dụng và cấu tạo hình học đặc trưng 
để phù hợp với nhu cầu khác nhau. Chỗ ngồi thẳng đứng và thoải mái  dành cho dòng Urban và City, 
sự năng động và mạnh mẽ dành cho dòng xe leo núi và các loại xe đua. 
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CHÚ THÍCH
KÝ HIỆU

Ký hiệu các bộ phận xe

Công nghệ kỹ thuật

12”

14”

16”

20”

24”

700C

Ký hiêu các dòng xe Kích thước bánh xe
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CHÚ THÍCH
KÝ HIỆU

Ký hiệu các bộ phận xe

Công nghệ kỹ thuật

12”

14”

16”
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700C

Ký hiêu các dòng xe Kích thước bánh xe
Bất kể bạn đạp xe vào mỗi ngày cuối tuần trên những con 
đường gồ ghề sỏi đá hoặc lao dốc từ những ngọn đồi cao. Dòng 
xe leo núi của Jett Cycles luôn đáp ứng những nhu cầu về kỹ 
thuật, độ an toàn và sự thoải mái của bạn. Các chuyên gia sản 
phẩm của Jett Cycles luôn nỗ lực để đảm bảo mỗi  chiếc xe  
được trang bị những phụ tùng thích hợp, chất lượng với các 
thông số kỹ thuật  chính xác, nhằm tối đa hóa khả năng trình 
diễn để phù hợp với bạn. 
Hãy chinh phục thử thách để khám phá chính bạn !

MTB
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RAMPAGE
Sport

Phuộc nhún Suntour XCM với hành trình 120mm, 
Thắng đĩa, chốt khóa mở phuộc

SRAM X5 27 tốc độ, tay đề SRAM X5
truyền động nhanh,
giò đạp Truvative Blaze

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa mở nhanh
và lốp xe Schwalbe Rapid Rob 2.1''

Thắng đĩa dầu Clarks EXO có thể điều chỉnh

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber, hệ thống
Zero Stack và bao tay nắm Clarks Double Lock

Yên xe Jett Rampage với cốt yên điều chỉnh được

Khung nhôm 6061-T6 double butted,
công nghệ Hydroformed, Ống đầu Zero 
Stack, Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB
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Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber, hệ thống
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Phuộc nhún Suntour XCT với hành trình 100mm, 
Thắng đĩa, chốt khóa mở phuộc

SRAM X4 24 tốc độ, tay đề SRAM X4
truyền động nhanh,
giò đạp Truvative Blaze

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa mở nhanh
và lốp xe Schwalbe Rapid Rob 2.1''

Thắng đĩa dầu Clarks EXO có thể điều chỉnh

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber, hệ thống
Zero Stack và bao tay nắm Clarks Double Lock

Yên xe Jett Rampage với
chốt điều chỉnh bằng nhôm

Khung nhôm 6061-T6 double butted,
công nghệ Hydroformed, Ống đầu Zero 
Stack, Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB

RAMPAGE
Sport
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ATOM
Pro

Phuộc nhún Suntour XCT với hành trình 100mm,
Thắng đĩa cơ và chốt khóa mở phuộc

Shimano Alivio/Acera 24 tốc độ, tay đề Acera
truyền động nhanh, giò đạp Suntour XCM,
hệ thống sang số SRAM PG830

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe Anodized với chốt khóa
mở nhanh, lốp xe 2.0" Schwalbe CX Comp

Thắng đĩa Clarks CMD-15 với tay thắng Promax

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom với
chốt điều chỉnh bằng nhôm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ 
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack,
Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 
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ATOM
Comp

Phuộc nhún Suntour M3020 với hành trình 75mm,
Thắng đĩa, chóp phuộc nhôm

Shimano Altus 24 tốc độ, tay đề Altus EZ Fire
truyền động nhanh, Giò đạp nhôm

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa mở nhanh
và lốp xe Fast Rolling 2.1''

Thắng đĩa Clarks CMD-11
với tay thắng nhôm 2.5

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom với
chốt điều chỉnh bằng nhôm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ 
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack,
Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 
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Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom với
chốt điều chỉnh bằng nhôm
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tiêu chuẩn dòng MTB 
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ATOM
Comp

Phuộc nhún Suntour M3020 với hành trình 75mm,
Thắng đĩa, chóp phuộc nhôm

Shimano Altus 24 tốc độ, tay đề Altus EZ Fire
truyền động nhanh, Giò đạp nhôm

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa mở nhanh
và lốp xe Fast Rolling 2.1''

Thắng đĩa Clarks CMD-11
với tay thắng nhôm 2.5

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom với
chốt điều chỉnh bằng nhôm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ 
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack,
Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 
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Phuộc nhún Flux Forx Platinum
với hành trình 60mm, Thắng đĩa,
chóp phuộc nhôm

Shimano TX 21 tốc độ, tay đề gạc Microshift,
truyền động nhanh, Giò đạp nhôm

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa
mở nhanh và lốp xe Fast Rolling 2.1''

Thắng đĩa Clarks CMD-11
với tay thắng nhôm 2.5

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom với
chốt điều chỉnh bằng nhôm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ 
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack,
Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 

ATOM
Sport
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Phuộc nhún Flux Forx Platinum
với hành trình 60mm, Thắng đĩa,
chóp phuộc nhôm

Shimano TX 21 tốc độ, tay đề gạc Microshift,
truyền động nhanh, Giò đạp nhôm

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa
mở nhanh và lốp xe Fast Rolling 2.1''

Thắng đĩa Clarks CMD-11
với tay thắng nhôm 2.5

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom với
chốt điều chỉnh bằng nhôm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ 
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack,
Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 

ATOM
Sport
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ATOM
Alpha

Phuộc nhún Flux Forx Platinum với hành trình
60mm, chóp phuộc nhôm

Shimano 21 tốc độ, tay đề gạc Microshift,
truyền động nhanh

Niềng nhôm với chốt khóa mở nhanh và
lốp xe Fast Rolling 1.95''

Thắng chữ  V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Jett Bomber
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ
Hydroformed, Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 
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Phuộc nhún Flux Forx Platinum với hành trình
60mm, chóp phuộc nhôm

Shimano 21 tốc độ, tay đề gạc Microshift,
truyền động nhanh

Niềng nhôm với chốt khóa mở nhanh và
lốp xe Fast Rolling 1.95''

Thắng chữ  V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-31, Cổ lái Oversized
A-Head và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Atom

Khung nhôm 6061-T6,
công nghệ Hydroformed,
Móc đề 3D thay thế được,
tiêu chuẩn dòng MTB 

ATOM
Beta
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NITRO
Sport

Phuộc nhún Flux Forx Gold với hành trình
60mm chóp phuộc nhôm

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng MTB 

Shimano 21 tốc độ, tay đề xoay,
truyền động nhanh

Niềng nhôm với chốt khóa mở nhanh và
lốp xe Fast Rolling 1.95''

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Oversized A-Head
và bao tay nắm Kraton

Chân chống
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NITRO
Sport

Phuộc nhún Flux Forx Gold với hành trình
60mm chóp phuộc nhôm

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng MTB 

Shimano 21 tốc độ, tay đề xoay,
truyền động nhanh

Niềng nhôm với chốt khóa mở nhanh và
lốp xe Fast Rolling 1.95''

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Oversized A-Head
và bao tay nắm Kraton

Chân chống
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NITRO

Phuộc nhún Flux Forx Gold
với hành trình 50mm

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng MTB 

Shimano 18 tốc độ, tay đề xoay,
truyền động nhanh

Niềng nhôm, lốp xe Fast Rolling 1.95''

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Pô tăng kiểu Quill
và bao tay nắm Kraton

Chân chống

Nhẹ, nhanh và linh hoạt ! Ðó chính là công thức để tạo nên mỗi 
chiếc xe thuộc dòng Mach của Jett Cycles. Bằng việc sử dụng 
hợp kim nhôm (được sử dụng để chế tạo máy bay) và sợi 
carbon để tạo ra những khung xe đạt tiêu chuẩn về tốc độ và 
kỹ thuật. 
Chúng tôi làm mọi cách để đảm bảo rằng chúng tôi trao cho 
bạn một chiến binh thực sự với những vũ khí được trang bị sẵn 
sàng cho mọi cuộc đua. 
Bạn quan tâm đến tốc độ? Ðừng tìm kiếm đâu xa!!!

RACING 
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NITRO

Phuộc nhún Flux Forx Gold
với hành trình 50mm

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng MTB 

Shimano 18 tốc độ, tay đề xoay,
truyền động nhanh

Niềng nhôm, lốp xe Fast Rolling 1.95''

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Pô tăng kiểu Quill
và bao tay nắm Kraton

Chân chống

Nhẹ, nhanh và linh hoạt ! Ðó chính là công thức để tạo nên mỗi 
chiếc xe thuộc dòng Mach của Jett Cycles. Bằng việc sử dụng 
hợp kim nhôm (được sử dụng để chế tạo máy bay) và sợi 
carbon để tạo ra những khung xe đạt tiêu chuẩn về tốc độ và 
kỹ thuật. 
Chúng tôi làm mọi cách để đảm bảo rằng chúng tôi trao cho 
bạn một chiến binh thực sự với những vũ khí được trang bị sẵn 
sàng cho mọi cuộc đua. 
Bạn quan tâm đến tốc độ? Ðừng tìm kiếm đâu xa!!!

RACING 
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MACH

Phuộc nhôm 6061 - T6

Khung hợp kim nhôm 6061-T6, gia công bằng phương pháp
Hydroformed, kết cấu hình học tiêu chuẩn xe đua,
ống đầu Zero Stack, móc đề sau có thể tháo rời

Shimano 16 tốc độ, tay đề Shimano Claris STI
Ðề sau Shimano Sora
Giò đạp nhôm Gloria-C Compact

Niềng 2 lớp, đùm nhôm công nghệ Jett

Thắng càng nhôm 2 chốt Tektro

Hệ thống Zero Stack, tay lái nhôm xe đua,
cổ láy nhôm Jett, dây quấn

Bàn đạp xe đua, cốt yên nhôm
điều chỉnh được

One
Thành phố luôn là nơi năng động cho những hoạt động vui chơi 
giải trí, cũng như công việc. Hầu hết những con đường đều 
dành cho xe cộ. 
Di chuyển cũng là một phần tất yếu trong số đó, vì thế Jett 
Cycles sản xuất rất nhiều mẫu xe chuyên sử dụng trong thành 
phố. Những chiếc xe thời trang dành cho học sinh sinh viên với 
giỏ xe trước và yên xe sau. Kiểu xe với tay lái nằm ngang giúp 
việc chạy xe nhanh chóng, thuận tiện hơn. 
Di chuyển trong thành phố chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế!

URBAN 
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MACH

Phuộc nhôm 6061 - T6

Khung hợp kim nhôm 6061-T6, gia công bằng phương pháp
Hydroformed, kết cấu hình học tiêu chuẩn xe đua,
ống đầu Zero Stack, móc đề sau có thể tháo rời

Shimano 16 tốc độ, tay đề Shimano Claris STI
Ðề sau Shimano Sora
Giò đạp nhôm Gloria-C Compact

Niềng 2 lớp, đùm nhôm công nghệ Jett

Thắng càng nhôm 2 chốt Tektro

Hệ thống Zero Stack, tay lái nhôm xe đua,
cổ láy nhôm Jett, dây quấn

Bàn đạp xe đua, cốt yên nhôm
điều chỉnh được

One
Thành phố luôn là nơi năng động cho những hoạt động vui chơi 
giải trí, cũng như công việc. Hầu hết những con đường đều 
dành cho xe cộ. 
Di chuyển cũng là một phần tất yếu trong số đó, vì thế Jett 
Cycles sản xuất rất nhiều mẫu xe chuyên sử dụng trong thành 
phố. Những chiếc xe thời trang dành cho học sinh sinh viên với 
giỏ xe trước và yên xe sau. Kiểu xe với tay lái nằm ngang giúp 
việc chạy xe nhanh chóng, thuận tiện hơn. 
Di chuyển trong thành phố chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế!

URBAN 
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COLORADO

Thép carbon chuyên dụng cho dòng Urban

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng Urban
và yên sau cải tiến

1 tốc độ, truyền động nhanh, với tỉ lệ bánh răng
chuẩn (36/16T) giò đạp 3 khúc, miếng chắn xích

Niềng nhôm khóa đùm

Thắng càng trước và thắng đùm sau
với tay thắng 4

Tay lái Jett Rider-25, Pô tăng kiểu Quill
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Springer, rổ trước,
vè xe, chân chống, ổ khóa,
miếng gác chân
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COLORADO

Thép carbon chuyên dụng cho dòng Urban

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng Urban
và yên sau cải tiến

1 tốc độ, truyền động nhanh, với tỉ lệ bánh răng
chuẩn (36/16T) giò đạp 3 khúc, miếng chắn xích

Niềng nhôm khóa đùm

Thắng càng trước và thắng đùm sau
với tay thắng 4

Tay lái Jett Rider-25, Pô tăng kiểu Quill
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Springer, rổ trước,
vè xe, chân chống, ổ khóa,
miếng gác chân
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JARVIS

Thép carbon chuyên dụng cho dòng Urban

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng Urban
và yên sau cải tiến 

1 tốc độ, truyền động nhanh, với tỉ lệ bánh răng
chuẩn (36/16T) giò đạp 3 khúc, miếng chắn xích

Niềng nhôm khóa đùm

Thắng càng trước và thắng đùm sau
với tay thắng 4

Tay lái Jett Rider-25, Pô tăng kiểu Quill
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Springer, Rổ trước,
vè xe, chân chống, ổ khóa,
miếng gác chân
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JARVIS

Thép carbon chuyên dụng cho dòng Urban

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng Urban
và yên sau cải tiến 

1 tốc độ, truyền động nhanh, với tỉ lệ bánh răng
chuẩn (36/16T) giò đạp 3 khúc, miếng chắn xích

Niềng nhôm khóa đùm

Thắng càng trước và thắng đùm sau
với tay thắng 4

Tay lái Jett Rider-25, Pô tăng kiểu Quill
và bao tay nắm Kraton

Yên xe Jett Springer, Rổ trước,
vè xe, chân chống, ổ khóa,
miếng gác chân
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STRADA

Phuộc nhún Suntour NEX, hành trình 63mm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack, Móc đề
3D thay thế được, tiêu chuẩn dòng MTB

Shimano TX 21 tốc độ, tay đề gạc Shimano EZ
Fire, Giò đạp nhôm, truyền động nhanh

Niềng nhôm 2 lớp, đùm nhôm với chốt khóa
mở nhanh và lốp xe Kenda Kwick 35c 

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Cổ lái Oversized
A-head và bao tay nắm Kraton

Vè xe, chân chống

Pro
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STRADA

Thép Carbon

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack, Móc đề
3D thay thế được, tiêu chuẩn dòng MTB

Shimano 21 tốc độ, tay đề gạc Microshift,
truyền động nhanh

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa mở
nhanh và lốp xe 35c

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Cổ lái Oversized
A-head và bao tay nắm Kraton

Vè xe, chân chống

Comp

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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STRADA

Phuộc nhún Suntour NEX, hành trình 63mm

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack, Móc đề
3D thay thế được, tiêu chuẩn dòng MTB

Shimano TX 21 tốc độ, tay đề gạc Shimano EZ
Fire, Giò đạp nhôm, truyền động nhanh

Niềng nhôm 2 lớp, đùm nhôm với chốt khóa
mở nhanh và lốp xe Kenda Kwick 35c 

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Cổ lái Oversized
A-head và bao tay nắm Kraton

Vè xe, chân chống

Pro
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STRADA

Thép Carbon

Khung nhôm 6061-T6, công nghệ
Hydroformed, Ống đầu Zero Stack, Móc đề
3D thay thế được, tiêu chuẩn dòng MTB

Shimano 21 tốc độ, tay đề gạc Microshift,
truyền động nhanh

Niềng nhôm 2 lớp, đùm xe với chốt khóa mở
nhanh và lốp xe 35c

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Cổ lái Oversized
A-head và bao tay nắm Kraton

Vè xe, chân chống

Comp

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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STRADA

Thép Carbon

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng Urban

7 tốc độ, truyền động nhanh, tay đề Microshift

Niềng nhôm khóa đùm và lốp Trekking 35c

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Cổ lái Oversized
A-head và bao tay nắm Kraton

Chân chống, vè xe, yên sau ( tải trọng tối đa 18kg ).
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STRADA

Thép Carbon

Khung thép carbon tiêu chuẩn dòng Urban

7 tốc độ, truyền động nhanh, tay đề Microshift

Niềng nhôm khóa đùm và lốp Trekking 35c

Thắng chữ V với tay thắng 2.5

Tay lái Jett Rider-25, Cổ lái Oversized
A-head và bao tay nắm Kraton

Vè xe, yên sau, chân chống 

Dòng xe đặc biệt dành cho đường phố, công viên, đường mòn, 
hàng rào sắt và bến bãi. 
BMX không chỉ là lái xe, mà là sự thể hiện chính mình. BMX bắt 
đầu từ niềm đam mê và kiên trì tập luyện những động tác kỹ 
thuật  để tự tin trình diễn trước mọi người. Những vết sẹo xây 
xát, thậm chí là gãy xương nhưng không bao giờ bỏ cuộc để 
đạt được những động tác kỹ thuật biểu diễn hoàn hảo. 
Với Jett Cycles, chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm chất 
lượng cũng như những màn trình diễn tốt cuả  chính bạn !!!

BMX



Jett-cycles.com / 26
* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

BRONX

Thép Carbon, chấu móc phía trước

Thép carbon ,kiểu BMX ,ống trên 21.5",
chấu móc trục micro  miếng đở rotor tích hợp

Giò đạp rời, giò dĩa nhôm CNC 6mm, 25/9T

Niềng nhôm 48 lỗ,
đùm nhôm với trục thép 14mm, líp 9T

Thắng nhôm Tektro chữ U,
Tay thắng nhôm Tektro

Tay lái BMX, cổ  lái kiểu Ahead nhôm 

2 cặp ống gác chân, yên xe pivotal 
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BROOKLYN

Thép Carbon, chấu móc phía trước

Thép carbon ,kiểu BMX ,ống trên 20.25",
chấu móc trục micro  miếng đở rotor tích hợp

28/13T , Giò đạp liền, bàn đạp nhôm

Niềng nhôm 48 lỗ,
đùm sắt với trục thép 14mm

Chữ U, nhôm (sau)

Tay lái BMX, cổ  lái kiểu Ahead

2 cặp ống gác chân, rotor

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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BRONX

Thép Carbon, chấu móc phía trước

Thép carbon ,kiểu BMX ,ống trên 21.5",
chấu móc trục micro  miếng đở rotor tích hợp

Giò đạp rời, giò dĩa nhôm CNC 6mm, 25/9T

Niềng nhôm 48 lỗ,
đùm nhôm với trục thép 14mm, líp 9T

Thắng nhôm Tektro chữ U,
Tay thắng nhôm Tektro

Tay lái BMX, cổ  lái kiểu Ahead nhôm 

2 cặp ống gác chân, yên xe pivotal 
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BROOKLYN

Thép Carbon, chấu móc phía trước

Thép carbon ,kiểu BMX ,ống trên 20.25",
chấu móc trục micro  miếng đở rotor tích hợp

28/13T , Giò đạp liền, bàn đạp nhôm

Niềng nhôm 48 lỗ,
đùm sắt với trục thép 14mm

Chữ U, nhôm (sau)

Tay lái BMX, cổ  lái kiểu Ahead

2 cặp ống gác chân, rotor

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HARLEM

Thép Carbon

Thép carbon ,kiểu BMX ,ống trên 20.75",
chấu móc trục micro  miếng đở rotor tích hợp

28/13T, giò đạp liền, bàn đạp nhôm

Niềng nhôm 48 lỗ,
đùm nhôm với trục thép 14mm

 chữ U, nhôm (sau)

Tay lái BMX, cổ  lái kiểu Ahead nhôm 

2 cặp ống gác chân, rotor

KID
Mỗi đứa trẻ đều thích có một chiếc xe đạp mới cho riêng mình. 
Không gì tuyệt vời hơn cảm giác lần đầu tiên ngồi lên yên xe, 
đạp những vòng xoay đầu tiên và cảm nhận những cơn gió nhẹ 
luồn qua gương mặt một cách háo hức. Bánh xe có nhiều kích 
thước từ 12 - 20 inches để phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. 
Phụ kiện dành cho xe mang màu sắc tươi trẻ với chất lượng cao 
(bánh xe phụ, thắng xe, chuông xe) nhằm đảm bảo sự an toàn 
mà vẫn mang lại sự hào hứng cho các em. 
Hãy để trẻ trưởng thành trong sự vui nhộn!!!
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* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HARLEM

Thép Carbon

Thép carbon ,kiểu BMX ,ống trên 20.75",
chấu móc trục micro  miếng đở rotor tích hợp

28/13T, giò đạp liền, bàn đạp nhôm

Niềng nhôm 48 lỗ,
đùm nhôm với trục thép 14mm

 chữ U, nhôm (sau)

Tay lái BMX, cổ  lái kiểu Ahead nhôm 

2 cặp ống gác chân, rotor

KID
Mỗi đứa trẻ đều thích có một chiếc xe đạp mới cho riêng mình. 
Không gì tuyệt vời hơn cảm giác lần đầu tiên ngồi lên yên xe, 
đạp những vòng xoay đầu tiên và cảm nhận những cơn gió nhẹ 
luồn qua gương mặt một cách háo hức. Bánh xe có nhiều kích 
thước từ 12 - 20 inches để phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. 
Phụ kiện dành cho xe mang màu sắc tươi trẻ với chất lượng cao 
(bánh xe phụ, thắng xe, chuông xe) nhằm đảm bảo sự an toàn 
mà vẫn mang lại sự hào hứng cho các em. 
Hãy để trẻ trưởng thành trong sự vui nhộn!!!
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* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zeo Stack

6 tốc độ Shimano với tay đề xoay

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm Oversized

Chân chống, chắn xích
Vè xe nhựa
Yên xe Jett - Karvin’

STRIKER
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CANDY

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zeo Stack

1 tốc độ “Truyền động nhanh”
tỉ lệ bánh răng chuẩn 32/18T

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm Oversized

Chân chống, chắn xích
Vè xe, rổ xe
Yên xe Jett - Kruzin’

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zeo Stack

6 tốc độ Shimano với tay đề xoay

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm Oversized

Chân chống, chắn xích
Vè xe nhựa
Yên xe Jett - Karvin’

STRIKER
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CANDY

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zeo Stack

1 tốc độ “Truyền động nhanh”
tỉ lệ bánh răng chuẩn 32/18T

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm Oversized

Chân chống, chắn xích
Vè xe, rổ xe
Yên xe Jett - Kruzin’

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

RAIDER

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zeo Stack

1 tốc độ “Truyền động nhanh”
tỉ lệ bánh răng chuẩn 32/18T

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm và bao tay nắm có gờ
giúp bám chắc hơn

Bánh xe phụ, chân chống, 
miếng chắn xích,
bàn đạp
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PIXIE

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zero Stack

1 tốc độ “Truyền động nhanh”
tỉ lệ bánh răng chuẩn 32/18T

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm và bao tay nắm có gờ
giúp bám chắc hơn

Bánh xe phụ, chân chống, 
miếng chắn xích,
bàn đạp

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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PIXIE

Phuộc thép carbon công nghệ Jett

Thép carbon kết cấu hình học cho trẻ em
Ống đầu Zero Stack

1 tốc độ “Truyền động nhanh”
tỉ lệ bánh răng chuẩn 32/18T

Niềng nhôm, chốt khóa đùm

Thắng chữ V sắt
Tay thắng tiêu chuẩn cho trẻ em

Tay lái Jett-Rite-Hite
Cổ lái nhôm và bao tay nắm có gờ
giúp bám chắc hơn

Bánh xe phụ, chân chống, 
miếng chắn xích,
bàn đạp

* Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.



JETT

Ðèn xe

   - 5 đèn LED trắng cực sáng
   - Chống thấm nước
   - 3 chức năng: Sáng liên tục, nhấp nháy, tiết kiệm pin
   - Kiểu dáng phù hợp với mọi tay lái
   - Pin: 3xAAA (đi kèm sản phẩm)

 - Ổ khóa dây 4 số kết hợp, thay mã được, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng
 - Dây cáp thép có thể căng dài và được bảo vệ bằng lớp nhựa chống gỉ
 - Kích cỡ: 8 mm

 - Ổ khóa dây 4 số kết hợp, không thay mã được, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng
 - Dây cáp thép có thể căng dài và được bảo vệ bằng lớp nhựa chống gỉ
 - Kích cỡ: 8 mm

Khóa

Yên xe/Chân chống

 - Thiết kế có độ nhún
 - Hợp kim nhôm cao cấp 6061-T6
 - Ðính kèm trên cốt yên
 - Dây xiết và bản đệm nhựa cao cấp
 - Phủ lớp chống bám bụi và nước
 - Trọng lượng: 626g
 - Màu: Ðen
- Tải trọng tối đa: 10kg

 - Nhựa LDPE cao cấp, nhẹ, chịu nhiệt tốt
 - Không độc hại và an toàn
 - Thiết kế chắc chắn, gọn nhẹ và dễ cầm
 - Chùi rửa dễ dàng
 - 750ml

Bình nước/Balô đựng nước/Giá đỡ

 - Ðược cục FDA của Mỹ chứng nhận
 - Túi đựng nước 2 lít với vòi nước mềm và an toàn
 - Nilông bền, dây đeo êm và chắc
 - Nhiều ngăn lớn để lưu trữ vật dụng cá nhân
 - Vành đai(đệm) thoáng khí phía sau theo công nghệ Jett
 - Túi mềm với cổng tai nghe tiện ích để bảo vệ thiết bị nghe nhạc
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Accessories
Ðạp xe mà không có phụ kiện cũng giống như chơi bowling mà không 
có giày. Ðiều đó có thể được thực hiện nhưng bạn sẽ không thể trải 
nghiệm hết cảm giác tuyệt vời mà nó mang lại
Tất cả các phụ kiện của Jett Cycles đều được thiết kế phù hợp với nhu 
cầu của bạn với mức giá hoàn toàn hợp lý.
Trải nghiệm tuyệt vời! Tại sao không?



  - Bộ đèn 2 cái: đèn trắng trước và đèn đỏ sau
  - Chống thấm nước
  - 4 chức năng: sáng liên tục, nhấp nháy, biến nhịp, tiết kiệm pin
  - Lớp silicon bảo vệ tối đa tuổi thọ của đèn
  - Pin 2xCR2032 ( đi kèm sản phẩm)

  - 5 đèn LED trắng, cực sáng
  - Chống thấm nước
  - 3 chức năng: sáng liên tục, nhấp nháy, tiết kiệm pin
  - Giá đỡ trên tay lái có thể tháp ráp nhanh
  - Pin: 2xAA ( đi kèm sản phẩm)

  - 5 đèn trắng LED cực sáng
  - Chống thấm nước
  - 4 chức năng: sáng liên tục, nhấp nháy, biến nhịp và tiết kiệm pin
  - Lớp silicon bảo vệ tối đa tuổi thọ của đèn
  - Pin: 3xAAA( đi kèm sản phẩm)

   - 3 đèn Led đỏ, cực sáng
   - Chống thấm nước
   - 3 chức năng: sáng liên tục, nhấp nháy và tiết kiệm pin
   - Giá đỡ trên cốt yên có thể tháo ráp nhanh
   - Pin 3xAAA(đi kèm sản phẩm)

 - Hợp kim nhôm cao cấp
 - Ðường kính: 10.2mm
 - Phủ lớp chống bám bụi và nước
 - Trọng lượng: 680g
 - Màu: Ðen
- Tải trọng tối đa: 18kg

- Hợp kim nhôm
- Chân chống điều chỉnh được
- Màu: Ðen

 - Hợp kim nhôm cao cấp
 - Ðường kính: 10.2mm
 - Phủ lớp chống bám bụi và nước
 - Trọng lượng: 680g
 - Màu: Ðen
- Tải trọng tối đa: 25kg

 - Hợp kim nhôm nhẹ
 - Tiêu chuẩn quốc tế
 - Phù hợp với mọi loại xe
 - Ðính kèm ốc xiết
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- Nilông bền và không thấm nước
 - Nút tháo nhanh và dễ dàng
 - Ngăn lưu trữ chính có thể nới rộng với miếng dán chắc chắn
 - Túi nhỏ với dây kéo dùng lưu trữ đồ an toàn

  - Tương thích với bánh có đường kính 610 - 700mm, chiều rộng tối đa 60mm
  - Tương thích với cốt yên từ 25.8'' - 31.6''
  - Tháo lắp dễ dàng nhanh chóng với giá đỡ đa năng phù hợp với nhiều loại xe
  - Bộ 2 cái trước và sau

 - 100% Cotton
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 -  Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

Nón thể thao

 - 100% Cotton
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 -  Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

 - 100% Cotton
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 -  Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

 - 100% Polyester
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 - Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

Vè xe/Túi yên xe
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A

B

C
D

E

F

G

H

RAMPAGE series

ATOM series

NITRO series

Medium

Large

430

470

570

615

70

70

73

73

425

425

120

120

-35

-35

1057.5

1102.5

Medium

Large

430

470

575

615

71

71

73

73

425

425

120

120

-35

-35

1050.3

1088.9

Medium

Small

Large

430

380

470

570

570

590

71

71

71

73

73

73

425

425

425

120

120

120

-35

-35

-35

1049

1049

1068

MACH one Small 470 512 72 74.5 405 120 -67 960

Medium 490 521 72.5 74.5 405 130 -67 965

Large 510 534 72.5 74.5 405 140 -67 978

STRADA pro

COLORADO

JARVIS

Medium 435 561 71 73 455 110 -60 1057

Large 470 584 71 73 455 125 -60 1080

STRADA comp Medium 435 563 71 73 455 140 -60 1058

Large 470 584 71 73 455 160 -60 1080

STRADA Medium 435 545 71 73 455 140 -60 1070

Large 470 580 71 73 455 160 -60 1092

- 430 558 70 73 443 180 -35 1077

- 406 558 68.5 73 442 180 -30 1054

Jett-cycles.com /
HARLEM

BRONX

BROOKLYN

- 266 545 74.5 68 346 100 +38 936

- 330 555 69.5 71 395 110 -15 1008

- 330 555 69.5 71 395 110 -15 1009

CANDY

STRIKER

RAIDER

PIXIE

- 230 425 71 74 380 110 -0 879

- 260 418 71 70 374 150 -5 877

- 220 364 71 74 325 100 -5 760

- 220 364 71 74 325 100 -5 760

Frame Geometry



- Nilông bền và không thấm nước
 - Nút tháo nhanh và dễ dàng
 - Ngăn lưu trữ chính có thể nới rộng với miếng dán chắc chắn
 - Túi nhỏ với dây kéo dùng lưu trữ đồ an toàn

  - Tương thích với bánh có đường kính 610 - 700mm, chiều rộng tối đa 60mm
  - Tương thích với cốt yên từ 25.8'' - 31.6''
  - Tháo lắp dễ dàng nhanh chóng với giá đỡ đa năng phù hợp với nhiều loại xe
  - Bộ 2 cái trước và sau

 - 100% Cotton
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 -  Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

Nón thể thao

 - 100% Cotton
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 -  Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

 - 100% Cotton
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 -  Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

 - 100% Polyester
 - Giặt bằng tay trong nước mát
 - Không sử dụng chất tẩy để giặt
 - Không vắt chặt trong khi giặt
 - Không sử dụng bàn ủi
 - Không giặt bằng máy giặt
 - Phơi chỗ mát

Vè xe/Túi yên xe
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A

B

C
D

E

F

G

H

RAMPAGE series

ATOM series

NITRO series

Medium

Large

430

470

570

615

70

70

73

73

425

425

120

120

-35

-35

1057.5

1102.5

Medium

Large

430

470

575

615

71

71

73

73

425

425

120

120

-35

-35

1050.3

1088.9

Medium

Small

Large

430

380

470

570

570

590

71

71

71

73

73

73

425

425

425

120

120

120

-35

-35

-35

1049

1049

1068

MACH one Small 470 512 72 74.5 405 120 -67 960

Medium 490 521 72.5 74.5 405 130 -67 965

Large 510 534 72.5 74.5 405 140 -67 978

STRADA pro

COLORADO

JARVIS

Medium 435 561 71 73 455 110 -60 1057

Large 470 584 71 73 455 125 -60 1080

STRADA comp Medium 435 563 71 73 455 140 -60 1058

Large 470 584 71 73 455 160 -60 1080

STRADA Medium 435 545 71 73 455 140 -60 1070

Large 470 580 71 73 455 160 -60 1092

- 430 558 70 73 443 180 -35 1077

- 406 558 68.5 73 442 180 -30 1054
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HARLEM

BRONX

BROOKLYN

- 266 545 74.5 68 346 100 +38 936

- 330 555 69.5 71 395 110 -15 1008

- 330 555 69.5 71 395 110 -15 1009

CANDY

STRIKER

RAIDER

PIXIE

- 230 425 71 74 380 110 -0 879

- 260 418 71 70 374 150 -5 877

- 220 364 71 74 325 100 -5 760

- 220 364 71 74 325 100 -5 760

Frame Geometry



RAMPAGE sport RAMPAGERAMPAGE ATOM comp ATOM sport ATOM beta ATOM alpha
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Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed-X Alloy, Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

26

M,L

Black  & Red

Suntour XCM, 120mm Travel, Remote lock out

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged ,Alloy A-head 

Jett 6061 Aluminum Oversized Riser Bar

Sram X5

Sram X5

Sram X5 Trigger shifter

27

Jett MTB

Alloy Micro adjust

2.1" Schwalbe

Clarks EXO

Sram Truvativ 

Sram PG-950

KMC-X9

Alex DP17 .Alloy 32 Spoke. Double wall

KT Alloy  Disc  Hub with Quick Release lever

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy , Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

26

M,L

Red

Suntour M3020, 63mmTravel,
Coil with Preload Adjustment

Oversized A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano Altus 

Microshift FD- M20 

Shimano  EZ  Fire shifter 

24

Jett MTB

Alloy Micro adjust

 2.1" Jett 1086

Clarks CMD -11 Disc Brake

Forged Alloy (24T.34T.42T)

Shimano Altus 11-32T

KMC-Z72

Alloy 36 Spoke ,  Double wall

KT Alloy  Disc  Hub with Quick Release lever

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy , Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

26

M,L

Blue, Orange

Flux Forx 386 with alloy crown, 60mm Travel

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano Tourney

Microshift FD- M20 

Microshift Trigger shifter

21

Jett MTB

Alloy Micro adjust

 2.1" Jett 1086

Clarks CMD -11 Disc Brake

Forged Alloy (24T.34T.42T)

Shimano Tourney 14-28T

KMC-Z51

Alloy 36 Spoke ,  Double wall

Steel Hub with Quick Release Lever

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy, 3D Forged
Drop out and replaceable hanger

26

M

Black

Flux Forx 386 with alloy crown, 60mm Travel

Oversized A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano TZ-30

Microshift FD- M20 

Microshift Trigger shifter

21

Jett MTB

Carbon Steel

  1.95" Jett 879

Alloy  V Brake 

Cold forged steel (24T.34T.42T)

Shimano Tourney 14-28T

KMC-Z51

Alloy 36 Spoke 

 Front QR , Rear Nutted 

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy, 3D Forged
Drop out and replaceable hanger

26

M,L

Black, Green

Flux Forx 386 with alloy crown, 60mm Travel

Oversized A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano TZ-30

Microshift FD- M20 

Microshift Trigger shifter

21

Jett MTB

Carbon Steel

  1.95" Jett 879

Alloy  V Brake 

Cold forged steel (24T.34T.42T)

Shimano Tourney 14-28T

KMC-Z51

Alloy 36 Spoke

 Front QR , Rear Nutted 

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed-X Alloy, Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

26

M,L

Black & Yellow

Suntour XCT , 100mm Travel,
Coil with Preload Adjustment

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged ,Alloy A-head 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Sram X4

Sram X3

Sram X4 Trigger shifter

24

Jett MTB

Alloy Micro adjust

2.1" Schwalbe

Clarks EXO

Sram Truvativ 

Sram PG-820

KMC-Z72

Alloy 32 Spoke ,  Double wall

KT Alloy  Disc  Hub with Quick Release lever

1 2 3
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STRADA pro STRADA comp

Jett “Launch Pad”
Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy , Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

700

M,L

Black

Suntour Nex , 63mm Travel , Coil with
Preload Adjustment  

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano Tourney

Microshift FD-M22 

Shimano EZ  Fire shifter 

21

Jett Trekking

Alloy Micro adjust 

35c Kenda Kwick

Alloy V Brake 

Forged Alloy (28T.38T,48T)

Shimano Tourney, 14-28T

KMC-HP6L

Alloy 24/28 Spoke

JY alloy Hub  with Quick  release lever

STRADA

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel with Ultimate Ride Geometry

700t

M,L

Grey

Carbon Steel FSD

Threaded 9pc

Jett-Carbon Steel, A-head 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano TZ - 30

Nil

Microshift Twist shifter 

7

Jett Trekking

Carbon Steel

35c  Jett 1025

Steel V Brake 

Cold Forged steel (46T)

 Surun 14T-24T

KMC-HP6L

Alloy 36 Spoke

Steel, Nutted

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy , Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

700

M,L

Brown

Carbon Steel aero blade

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano TZ - 30

Microshift FD-M22 

Microshift Twist shifter 

21

Jett Trekking

Carbon Steel

35c  Jett 1025

Alloy V Brake 

Cold Forged Steel (28T,38T,48T)

 Shimano Tourney, 14-28T

KMC-HP6L

Alloy 36 Spoke

Front QR , Rear Nutted 

1 2 3

ATOM pro RAMPAGENITRO sport

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy, 3D Forged
Drop out and replaceable hanger

26

M,L

Black, Blue

Flux Forx 386 with alloy crown, 60mm Travel

Oversized A-head

Jett-Carbon Steel, A-head 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano TZ-30

Shimano TZ-30

Sram Twist Shifter 

21

Jett MTB

Carbon Steel

  1.95" Jett 879

Alloy  V Brake 

Cold forged steel (24T.34T.42T)

Surun 14-28T

KMC-Z51

Alloy 36 Spoke

 Front QR, Rear Nutted 

NITRO

Jett “Launch Pad” Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy, 3D Forged
Drop out and replaceable hanger

26

S,M,L

Grey , Red

Flux Forx 327E , 43mm Travel

Threaded 8pc

Jett Carbon Steel,Quill 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano TZ-30

Sunrun Friction 

Sram Twist Shifter 

18

Jett MTB

Carbon Steel

  1.95" Jett 879

Steel V Brake 

Cold forged steel (24T.34T.42T)

 Sunrun 14-28T

KMC-Z30

Alloy 36 Spoke

Steel, Nutted

Jett"Launch Pad" Resin Platform

6061-T6 Hydroformed Alloy, Zero Stack head
tube, 3D Forged Drop out and replaceable hanger

26

M,L

White

XCT MLO DS26, Travel  100, with Mechanical
lock out, Preload  Adjustment

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged, Alloy A-head 

Jett Carbon Steel Riser Bar

Shimano Alivio

Shimano TX-50

Shimano Acera

24

Jett MTB

Alloy Micro adjust 

  2.0" Schwalbe

Clarks CMD-15 Disc Brake

Forged Alloy (22T.32T.44T)

Sram PG-830

KMC-Z72

Alloy 32 Spoke, Double wall

KT Alloy  Disc  Hub with Quick Release lever
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COLORADO RAMPAGEJARVIS HARLEMBRONX BROOKLYN

Jett “Launch Pad” Resin Platform

Carbon Steel with Ultimate Ride Geometry

26

Free size

Blue, Cream, Red

Carbon Steel FSD

Threaded 8pc

Jett Carbon Steel,Quill

Jett Carbon Steel Riser Bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett City

Carbon Steel

1-3/8" Jett 118

Front Caliper & Rear Band Brake

Hot Forged  Steel (36T)

16T

KMC-410

Alloy 36 Spoke

Steel nutted 

Jett “Launch Pad” Resin Platform

Carbon Steel with Ultimate Ride Geometry 

700c

Free size

Black, Grey, Orange

Carbon Steel FSD

Threaded 8pc

Jett Carbon Steel,Quill

Jett Carbon Steel Riser Bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett City

Carbon Steel

1-3/8" Jett 118

Front Caliper & Rear Band Brake

Hot Forged  Steel (36T)

16T

KMC-410

Alloy 36 Spoke

Steel nutted 

Alloy Platform

Carbon Steel,14mm Drop out,
S/S mounted  Brake Mounts

20

Free size

Green

Carbon Steel MX 800

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett BMX bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett BMX

Carbon Steel

2.125" Jett 801

Alloy  U Brake 

1pc hot forged oversized OPC(28T)

13T Single

KMC-Z410

Alloy 48 Spoke

Steel, Nutted

Alloy Platform

Carbon Steel, S/S mounted  Brake Mounts

20

Free size

Orange

Carbon Steel MX 800

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett BMX bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett BMX

Carbon Steel

2.125" Jett 801

Alloy  U Brake 

1pc hot forged oversized OPC(28T)

13T Single

KMC-Z410

Alloy 48 Spoke

Steel, Nutted

Alloy Platform

Carbon Steel,14mm Drop out,
S/S mounted  Brake Mounts

20

Free size

Yellow

Carbon Steel MX 800

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett BMX bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett BMX

Carbon Steel

2.125" Jett 801

Alloy  U Brake 

3pc hot forged oversized OPC(25T)

9T Single

KMC-Z410

Alloy 48 Spoke

Steel, Nutted

1 2 3

MACH one

VP Alloy Road Pedal  

6061-T6 Alloy , Zero Stack head tube,
3D forged drop outs and replaceable hanger

700

S,M,L

Black, White

Alloy Blade

Oversized Zero Stack A-head

Jett Melt Forged ,Alloy A-head

Jett 6061  Alloy Drop Bar

Shimano Sora 

Microshift FD-R729B

Shimano  STI intergrated 

16

Jett Road

Alloy Micro adjust

23c  Kenda  Koncept

Radius Alloy Dual Pivot 

Prowheel Gloria 422 (36T,50T)

Shimano 2200  , 12-25T

KMC -X8

Alloy 32 Spoke

KT alloy Hub  with Quick  release lever
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Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

16

Free size

Red

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Steel V Brake

Cold Forged Steel OPC (32T ring)

18T Single

KMC-Z410

Alloy 20 Spoke

Steel, Nutted

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

16

Free size

Purple

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Steel V Brake

Cold Forged Steel OPC (32T ring)

18T Single

KMC-Z410

Alloy 20 Spoke

Steel, Nutted

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

20

Free size

Pink

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Alloy  V Brake 

Cold Forged Steel OPC (36T ring)

18T Single

KMC-C410

Alloy 28 Spoke

Steel, Nutted

1 2 3

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

20

Free size

Green

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Shimano TZ-30

Nil

Sunrun Twist Shifter 

6

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Alloy  V Brake 

Cold Forged Steel OPC (36T ring)

 Sunrun 14-18T

KMC-Z30

Alloy 28 Spoke

Steel, Nutted

PIXIESTRIKER RAMPAGECANDY RAIDER
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Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

16

Free size

Red

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Steel V Brake

Cold Forged Steel OPC (32T ring)

18T Single

KMC-Z410

Alloy 20 Spoke

Steel, Nutted

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

16

Free size

Purple

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Steel V Brake

Cold Forged Steel OPC (32T ring)

18T Single

KMC-Z410

Alloy 20 Spoke

Steel, Nutted

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

20

Free size

Pink

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Nil

Nil

Nil

1

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Alloy  V Brake 

Cold Forged Steel OPC (36T ring)

18T Single

KMC-C410

Alloy 28 Spoke

Steel, Nutted

1 2 3

Jett “Launch Pad” 
Resin Platform

Carbon Steel , S/S Mounted Brake Mounts

20

Free size

Green

Carbon Steel aero blade

Oversized A-head

Alloy zero rise

Carbon Steel Jett riser bar

Shimano TZ-30

Nil

Sunrun Twist Shifter 

6

Jett Junior

Carbon Steel

2.125" Jett 1023

Alloy  V Brake 

Cold Forged Steel OPC (36T ring)

 Sunrun 14-18T

KMC-Z30

Alloy 28 Spoke

Steel, Nutted

PIXIESTRIKER RAMPAGECANDY RAIDER
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