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Firma ABUS jest partnerem zespołu KROSS Racing 
Team o statusie UCI Elite Mountain Bike Team 

Wetter/Ruhr, 7 lipca 2017 – firma ABUS, lider w dziedzinie techniki bezpieczeństwa, 

angażuje się jako oficjalny partner polskiego zespołu KROSS Racing Team. Dzięki 

nawiązaniu współpracy z grupą uprawiającą kolarstwo górskie przedsiębiorstwo 

rodzinne z południowej Westfalii konsekwentnie realizuje strategię sponsoringu 

sportowego. 

 

Kaski dziecięce, kaski do użytku miejskiego, jak również kaski sportowe – dzięki rozległej 

wiedzy specjalistycznej i zamiłowaniu do sportu firma ABUS należy do światowej 

czołówki również w sektorze Performance. Po przyczynieniu się do sukcesów zespołu 

BORA Argon18, osiąganych w okresie od 2015 do 2016 r. w dywizji UCI Professional 

Continental Teams, firma ABUS rozpoczęła w 2017 roku owocną współpracę 

z hiszpańskim zespołem Movistar Team startującym w dywizji UCI WorldTeams. 

Kolejnym krokiem jest zaangażowanie w sponsoring polskiej grupy kolarskiej KROSS 
Racing Team, która jest klasyfikowana jako UCI Mountain Bike Team i odnosi sukcesy 

w kolarstwie górskim, skupiając się na rywalizacji w formule Cross-Country. Dla 

ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa jest to logiczne rozwinięcie długofalowej strategii 

przyjętej przez firmę ABUS.  

 

Długofalowa strategia w sponsoringu sportowym 
„ABUS realizuje logiczną i długofalową strategię w sponsoringu sportowym. Chodzi nam 

z jednej strony o zamanifestowanie i rozszerzenie pozycjonowania jako marki kasków 

sportowych, z drugiej zaś strony o poszerzenie znajomości marki parasolowej ABUS 

przede wszystkim na rynkach międzynarodowych”, opisuje cel współpracy Christian 

Rothe, członek kierownictwa firmy ABUS.  

„Poza udaną współpracą z Movistar Team w kategorii wyścigów szosowych, KROSS 
Racing Team, specjalizujące się w dziedzinie off-road, idealnie wpisuje się w naszą 

strategię obecności we wszystkich dyscyplinach kolarstwa wyczynowego. Źródłem 

fascynacji kolarstwem są cechy takie jak umiejętność pracy w zespole, pasja i ambicja, 

co doskonale pasuje do firmy ABUS. Korzyści dla naszych klientów: Dzięki ścisłej 
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współpracy z najlepszymi zespołami światowej klasy powstają innowacyjne produkty 

najwyższej jakości, które nie są zarezerwowane tylko dla profesjonalistów, lecz 

zapewniają komfort bezpieczeństwa wszystkim sportowcom”, dodaje Martin Böckelmann, 

Sponsoring Activation Manager w firmie ABUS.  
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ABUS promuje nową generację kasków, zoptymalizowaną pod kątem kolarstwa 
górskiego 
Kolarstwo górskie przeżywa rozkwit: Coraz więcej ludzi odkrywa w sobie zamiłowanie do 

kół o grubych oponach z wypustkami. Równie duże jest zainteresowanie wydarzeniami 

sportowymi MTB oraz czołowymi zawodnikami. Firma ABUS cieszy się z możliwości 

współpracy ze Szwajcarką Jolandą Neff (zdobywczynią Pucharu Świata w 2014 

i 2015 roku, jak również mistrzynią świata w Maratonie MTB w 2016 roku) oraz 

Polką Mają Włoszczowską, które regularnie zajmuje miejsca na podium w zawodach 

międzynarodowych. Obie zawodniczki będą testować podczas wyścigów nowe kaski 

MTB firmy ABUS oraz udoskonalać je w porozumieniu z ABUS-Engineering. Rezultat: 

kaski najnowszej generacji – dla wszystkich amatorów kolarstwa.  

 
Udany początek sezonu 
KROSS Racing Team startujący w kaskach firmy ABUS odnotował udany początek 

sezonu: Maja Włoszczowska wygrała w Mediolanie pierwszy wyścig nowego sezonu, 

natomiast trzykrotna mistrzyni świata w kategorii U23, Jolanda Neff, zajęła trzecie 

miejsce. Bartłomiej Wawak okazał się najszybszym zawodnikiem drugiego wyścigu 

w Langenlois. Podczas zawodów Pucharu Świata w Albstadt i Andorze KROSS Racing 

Team był najlepszym zespołem w klasyfikacji kobiet. W aktualnym rankingu UCI Team 

drużyna KROSS Racing Team plasuje się na drugiej pozycji, poprzednio było to miejsce 

pierwsze. 

 
 
KROSS – dwa koła, jedna pasja 

Dzięki spójnej wizji, pasji i konsekwentnemu działaniu marka KROSS przekształciła się w ciągu 

20 lat z małego sklepu rowerowego w renomowanego producenta rowerów w Europie, który może 

rywalizować z najbardziej znanymi markami z całego świata. Rowery KROSS są produkowane 

w Przasnyszu, 100 km na północny-wschód od Warszawy, z zastosowaniem najnowocześniejszych 

rozwiązań technologii produkcji.  

 
KROSS Racing Team 

Kross Racing Team to zawodowa grupa kolarska, która powstała w 2006 roku. Bardzo szybko 

udało się zrealizować założenie przekształcenia amatorskiej drużyny w profesjonalny zespół, który 

sięga po najwyższe laury i należy do światowej czołówki. Zespół koncentruje się na olimpijskiej 

dyscyplinie Cross Country i ma w swoim składzie wielu zawodników najwyższej klasy, co 

potwierdzają pozycje zajmowane w rankingu UCI: numer 1 NEFF Jolanda, numer 3 

WŁOSZCZOWSKA Maja, numer 24 GIGER Fabian i numer 26 WAWAK Bartłomiej. 

 
Marka ABUS 
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Od 1924 roku firma ABUS zapewnia komfort bezpieczeństwa. Produkty niemieckiego producenta 

wysokiej jakości systemów bezpieczeństwa wyróżniają się niezawodnością, trwałością oraz 

maksymalną łatwością obsługi. Aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników w sektorze 

prywatnym i komercyjnym, firma ABUS oferuje szeroki asortyment innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie bezpieczeństwa w domu, bezpieczeństwa obiektów oraz bezpieczeństwa mobilnego. 

Do grupy ABUS należą przedsiębiorstwa ABUS August Bremicker Söhne KG, ABUS Security-

Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH i ABUS SECCOR GmbH. Niezależna grupa 

przedsiębiorstw z siedzibą w in Wetter/Ruhr prowadzi działalność na całym świecie. 

Oficjalny partner Movistar Team 
Od 2017 r. ABUS jest oficjalnym partnerem Movistar Team – profesjonalnej grupy kolarskiej UCI, 

która od czterech lat odnosi największe sukcesy na całym świecie. Dzięki zaangażowaniu 

w sponsoring firma ABUS będąca numerem jeden w branży techniki bezpieczeństwa oraz Movistar 

Team, obecnie najlepsza grupa kolarska na świecie, nawiązały partnerstwo na najwyższym 

poziomie. Jako oficjalny partner w zakresie bezpieczeństwa oraz sponsor kasków firma ABUS 

ściśle współpracuje z grupą Movistar Team z zamiarem osiągnięcia wspólnego sukcesu. 

W sytuacji, gdy o wynikach trzytygodniowych przejazdów decydują sekundy, zgadzać musi się 

każdy szczegół. Kaski ABUS odgrywają ważną rolę w kontekście odnoszenia sukcesów 

i eliminowania porażek. 
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