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ABUS är hjälmpartner till KROSS Racing Team – UCI 

Elite Mountainbike Team 

Wetter/Ruhr, 7 juli 2017 – ABUS, marknadsledande inom säkerhetsteknik, är officiell 

hjälmpartner till polska KROSS Racing Team. Med det här partnerskapet i 

mountainbike-världen fortsätter det familjeägda företaget från södra Westfalen med 

sin konsekventa strategi inom sportsponsring. 

 

Vare sig det gäller barnhjälmar, cityhjälmar eller sporthjälmar – tack vare bred fackkunskap 

och kärleken till sport håller ABUS världsklass även på prestandaområdet. Utöver detta 

bidrog ABUS, i egenskap av hjälmleverantör från 2015 till 2016, till UCI Pro-Continental-

teamet BORA Argon18:s framgångar, vilket banade väg för det framgångsrika samarbetet 

med det spanska UCI WorldTeam-laget Movistar Team sedan 2017. Nu följer ett 

sponsorsamarbete med det polska UCI Mountainbike-laget KROSS Racing Team med 

spetskompetens inom mountainbike-grenen Cross-Country. För säkerhetsexperterna är 

det en logisk vidareutveckling av ABUS långsiktigt hållbara strategi.  

 

Långsiktig strategi inom sportsponsring 

– ABUS håller en tydlig och långsiktig strategi som sportsponsor. Detta innebär att vi dels 

manifesterar och utökar vår position som ett sportigt hjälmvarumärke, och dels stärker 

medvetenheten och de känslomässiga banden till paraplymärket ABUS, framför allt på den 

internationella marknaden, berättar Christian Rothe, medlem i ABUS ledningsgrupp, om 

målsättningen.  

– Utöver det framgångsrika partnerskapet med Movistar Team inom landsvägscykling så 

passar KROSS Racing Team på offroad-området perfekt in i vår strategi att finnas 

representerade inom alla cykelsportens grenar. Egenskaper som laganda, passion och 

ambition är det som fascinerar med cykelsport och det passar väldigt bra ihop med ABUS. 

Fördelen för våra kunder är att vi genom vårt nära samarbete med de bästa lagen i världen 

kan vi skapa innovativa topprodukter som inte bara är förbehållna proffsen, utan finns för 

alla idrottare som vill ha den sköna säkerhetskänslan, fortsätter Martin Böckelmann, 

Sponsoring Activation Manager hos ABUS.  
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ABUS lanserar en ny generation hjälmar som är anpassade för mountainbiking 

Mountainbiking exploderar! Allt fler upptäcker glädjen att ta sig fram på cyklarna med de 

grova däcken. Därför är även intresset stort för MTB-sporthändelser och dess stjärnor. 

ABUS är mycket glada över samarbetet med schweiziskan Jolanda Neff 

(världscupmästare i mountainbike 2014, 2015 och världsmästare i mountainbike-

maraton 2016) och polskan Maja Wloszczowska, regelbunden pallplatsinnehavare på 

internationella tävlingar. Toppatleterna ska testa de nya MTB-hjälmarna från ABUS under 

sina lopp och sedan vidareutveckla dem i samarbete med ingenjörer från ABUS. Resultatet 

blir hjälmar på en helt ny nivå – för alla som älskar cykling.  

 
Framgångsrik start på säsongen 

KROSS Racing Team har med sina hjälmar från ABUS fått en mycket framgångsrik start 

på säsongen: Maja Wloszczowska vann säsongens första lopp i Milano, den trefaldiga 

U23-världsmästaren Jolanda Neff blev trea. Bartlomiej Wawak var snabbast i de båda 

loppen i Langenois. I världscuperna i Albstadt och Andorra var KROSS Racing Team det 

mest framgångsrika damlaget. På den aktuella UCI Team-rankingen ligger KROSS Racing 

Team på plats två, senast tippad etta. 

 

 

KROSS – två däck, en passion 

Tack vare en vision, passion och konsekvent arbete har varumärket KROSS under de senaste 20 

åren utvecklats från en liten cykeltillverkare till ett känt namn i Europa som kan konkurrera med 

världens mest kända märken. KROSS cyklar tillverkas med toppmodern teknik i Przasnysz, 100 km 

nordost om Warszawa.  

 

KROSS Racing Team 

Kross Racing Team är ett mountainbike-lag som bildades 2006. Det utvecklades på kort tid från ett 

amatörlag till ett professionellt topplag som har varit med i världstoppen sedan dess. Laget, som 

fokuserar på den olympiska grenen Cross Country, har flera toppatleter: UCI nummer 1 NEFF 

Jolanda, UCI nummer 3 WLOSZCZOWSKA Maja, UCI nummer 24 GIGER Fabian och UCI nummer 

26 WAWAK Bartlomiej. 

 

Varumärket ABUS 

Sedan 1924 ger ABUS den sköna känslan av säkerhet. Produkterna från den tyska 

kvalitetstillverkaren kännetecknas av att de är tillförlitliga och hållbara, samtidigt som de är enkla att 

använda. För att tillmötesgå de ökande behoven från privat- och företagskunder erbjuder ABUS ett 

stort sortiment med innovativa säkerhetslösningar inom områdena hussäkerhet, egendomssäkerhet 

och mobil säkerhet. Till ABUS-gruppen hör ABUS August Bremicker Söhne KG, ABUS Security-

Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH och ABUS SECCOR GmbH. Den oberoende 

företagsgruppen med säte i Wetter/Ruhr är verksam i hela världen. 
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Officiell partner till Movistar Team 

Sedan 2017 är ABUS officiell partner till Movistar Team – världens framgångsrikaste UCI-

proffscykellag de senaste fyra åren. ABUS, som är ledande inom säkerhetsteknik, och Movistar 

Team, just nu världens bästa cykelteam, samarbetar på högsta nivå i och med sponsoravtalet. Som 

officiell säkerhetspartner och hjälmsponsor samarbetar ABUS nära med Movistar Team mot 

gemensamma framgångar. Varje detalj måste stämma när tävlingar som varar tre veckor avgörs på 

några sekunder. ABUS hjälmar är en del av den avgörande skillnaden mellan framgång och nederlag. 

 

Kontakt 

ABUS | Mobil säkerhet 

Torsten Mendel 

Tel.: +49(0)2335 634-268 

Fax: +49(0)2335 634-350 


