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Memasuki fase new normal saat ini mengharuskan masyarakat untuk menyesuaikan gaya hidup, salah
satunya ketika berolahraga. Berolahraga saat new normal dengan menjaga protokol kesehatan salah satunya
bersepeda dianggap sebagai olahraga yang cukup efektif dan menyenangkan. Selain itu sepeda khususnya
sepeda lipat juga digunakan kembali untuk beberapa orang sebagai transportasi karena dianggap lebih aman
dibandingkan transportasi umum saat pandemi. Terlebih lagi sepeda lipat efisien, mudah dibawa kemanapun
membuat beberapa orang lebih menyukai sepeda jenis ini dan tidak membutuhkan banyak tempat untuk
menyimpannya.

Tren bersepeda khususnya sepeda lipat membuat Anda sulit menentukan merk mana yang sesuai dengan
lifestyle, kebutuhan maupun budget. Spektra merekomendasikan beberapa sepeda lipat terbaik 2020:

1. Brompton Superlight

Brompton sepeda premium asal London ini pasti sudah tidak asing di telinga Anda. Tidak perlu diragukan
lagi, Brompton menjadi brand sepeda lipat yang paling banyak dicari meskipun dengan harga yang cukup
tinggi. Brompton juga menjadi merk sepeda yang menambah rasa percaya diri Anda, selain itu di Indonesia
sendiri pun memiliki komunitas untuk para pengguna dan pecinta sepeda Brompton.
Brompton Superlight ini memiliki berat sepeda yang ringan, sehingga membuat Anda semakin mudah
membawanya karena dibuat dari bahan titanium dan aluminium light weight. Brompton Superlight juga
dihadirkan dengan berbagai varian dengan berbagai harga mulai dari 28 juta rupiah.

2. United Trifold 1S

Siapa yang tidak mengenal merk sepeda satu ini? United 2020 mengeluarkan sepeda lipat baru yakni United
Trifold 1S. Sepeda lipat ini bisa menjadi andalan Anda, United Trifold 1S hadir dengan model yang modern,
stylish dan varian warna unik yakni kuning muda yang sangat cocok untuk para milenial. United Trifold 1S
juga dilengkapi dengan bagasi belakang sehingga membuat Anda mudah membawa barang-barang sehingga
membuat Anda lebih efisien dalam mengendarai sepeda.
Untuk spesifikasi dari United tentu tidak perlu diragukan lagi, Trifold S1 ini memiliki rangka yang ringan
terbuat dari alloy aluminium dan juga tahan karat. Untuk bagian pegangan sepeda pun juga dibuat dengan
memikirkan kenyamanan bagi para penggunanya dengan menyesuaikan dengan kontur genggaman. Sepeda
lipat United Trifold 1S ini dibanderol dengan harga 6 juta rupiah.

3. Dahon Ion Madison

Penggemar sepeda lipat pasti kenal dengan sepeda Dahon. Sepeda lipat asal Amerika ini kini diproduksi di
Indonesia khususnya Dahon Ion. Meskipun diproduksi di Indonesia, dalam setiap kontrol kualitasnya tetap
diawasi dan disesuaikan dengan standar Amerika. Dahon Ion didesain sporty sehingga cocok bagi Anda
yang memang menyukai hobi bersepeda.
Menggunakan kerangka berbahan alloy, Mechanical Disc Brake Artek Rotor 160mm, dan ban Kenda ukuran
20" dengan total berat sepeda 13 kg. Anda bisa memilih 3 warna seperti kuning, biru, dan merah.
Harga yang cukup terjangkau 4 juta rupiah, Anda bisa mendapatkan untuk varian Dahon Ion Madison.

4. Pacific Noris 8.0

Sepeda lipat Pacific Noris 8.0 ini memiliki model berbeda dari varian Pacific Noris lainnya. Apa bedanya?
Pacific Noris 8.0 hadir dengan desain stang seperti sepeda balap sehingga membuat tampilannya lebih sporty
. Keunikan dari desain Pacific Noris 8.0 ini adalah terdapat pada desain bodi sepeda dengan gambar peta
Indonesia.
Pacific Noris 8.0 juga dilengkapi dengan fitur 2×9 speed dari Shimano SORA dan rem cakram sehingga
membuat Anda tetap aman dalam mengendarai sepeda dengan kecepatan yang tinggi. Bila Anda ingin
membawa pulang Pacifi Noris 8.0 ini Anda harus merogoh kocek cukup dalam, yaitu sekitar 10 juta rupiah.

5. Element Troy 10sp Chromoly Bike

Tahukah Anda bahwa sepeda lipat dari Element Troy 10sp Chromoly Bike ini mendapatkan Rekor MURI
dalam kategori penjualan sepeda lipat terbanyak dalam waktu 1 menit yakni sebanyak 200 unit dalam waktu
40 detik di salah satu e-commerce. Penjualan terbanyak ini membuktikan bahwa sepeda lipat ini menjadi
favorit dari pesepeda Indonesia.

Dengan bobot 11,99 kg sepeda ini cukup ringan dibandingkan sepeda lipat lainnya. Frame yang terbuat dari
bahan chromoly dan menggunakan ban dari merk Deli yang ebrukuran 16 inchi membuat sepeda ini dapat
bergerak lincah. Pilihan warna dari Element Troy 10sp Chromoly Bike ada 2, warna kuning dan warna hitam
dengan harga sekitar 5 juta rupiah.

6. Polygon Urbano 3

Sebagai merk sepeda yang terkenal, Polygon menjadi pilihan yang selalu dicari oleh para penggemar sepeda.
Polygon Urbano 3 mungkin bisa kamu bawa pulang dengan harga yang cukup murah yakni 4 juta rupiah.
Desain Polygon Urbano dibuat dengan memberikan kenyamanan bagi para penggunanya dengan posisi
berkendara lebih tegak. Pilihan warnanya pun cukup unik seperti ungu dan hitam. Desain Polygon Urbano 3
terbuat dari bahan alumunium membuat sepeda ini lebih kokoh dan gear claris delapan speed 12, 32
sehingga membuat Anda akan mudah ketika melalui di jalan yang menanjak.

7. Sepeda anak Pacific 2990 HT-V 16”

Tren sepeda yang berkembang akhir-akhir ini juga membuat anak-anak ingin bersepeda bersama temannya.
Sepeda satu ini mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda. Ukuran 16” membuat sepeda Pacific 2990 HT-V
nyaman digunakan untuk anak-anak. Harganya pun terjangkau hanya sekitar 1 juta rupiah.

Masalah spesifikasi Anda tidak perlu khawatir, sepeda ini didesain dengan kerangka besi yang kokoh
membuatnya awet digunakan apalagi untuk anak-anak dan sudah mendapatkan sertifikasi SNI sehingga
tidak perlu diragukan lagi keamanannya.

Kegiatan bersepeda memang selalu menyenangkan, selain menjadi sarana olahraga, bersepeda menjadi
kegiatan untuk mendekatkan diri dengan keluarga atau orang terdekat. Dengan memanfaatkan fitur
pinjaman SPEKTRA untuk membawa pulang sepeda impian atau memberikannya kepada orang tercinta.
Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan pastikan untuk selalu menjaga kebersihan diri.

