Informacje o produkcie
Utworzono 23-10-2018

Rower Northtec Hathor Tiagra 15 % RABATU
Cena :
3.699,00 zł

3.145,00 zł
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Producent : Northtec
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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ROWER SZOSOWY NORTHTEC HATHOR TIAGRA 28"
5 LAT GWARANCJI
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DOSTĘPNIE ROZMIARY I KOLORY RAM:

CZARNO-NIEBIESKI
CZARNO-POMARAŃCZOWY

49cm, 52cm, 54cm
49cm, 52cm, 54cm

*CZARNO-NIEBIESKI, 52: przekreślenie oznacza kolor/rozmiar ramy w tym momencie
niedostępny
Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
49cm
52cm
54cm

158cm — 169cm
166cm — 178cm
176cm — 186cm

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA KIEROWNICY PROSTEJ ZAMIAST SZOSOWEJ W TEJ SAMEJ CENIE
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Rower szosowy marki Northtec HATHOR TIAGRA o rozmiarze kół 28 cali. Został zaprojektowany
specjalnie dla kolarzy szosowych. Rower ten polecany jest zarówno pasjonatom-amatorom kolarstwa
szosowego, a także jako rower treningowy dla zawodowców. Model HATHOR TIAGRA to idealne
rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wytrzymałość, niezawodność i wygodę podczas zmagań
sportowych jak i rajdów rekreacyjnych. Wyposażenie roweru oparte jest na wysokiej klasy osprzęcie
SHIMANO TIAGRA 2x10 speed.
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Rower wyposażono w niezwykle lekką, aluminiową, cieniowaną, hydroformowaną i
aerodynamiczną
ramę charakteryzującą się sportową geometrią, odpowiednią sztywnością oraz estetycznym wyglądem.
W budowie ramy zastosowano stożkową główkę tapered, która poprawia sztywność oraz stabilność
całej konstrukcji. Wielkim atutem tego modelu jest lekki karbonowy, przedni widelec, skutecznie
pochłaniający drgania. Jest to znakomita kolarzówka do jazdy rekreacyjnej.
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Natomiast twarde i gładkie opony Schwalbe Lugano umożliwiają rozwinięcie dużej prędkości
oraz zagwarantują odpowiednią przyczepność podczas jazdy po szosie.

SPECYFIKACJA:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

rama Alu 6061 Hydroform, 49, 52, 54 cm
widelec Carbon
p.t. Shimano TIAGRA RD4700GS-10 speed
p.p. Shimano TIAGRA FD4700F-2 speed
manetki Shimano TIAGRA ST4700
korba Shimano TIAGRA FC4700 50x34T
hamulce Shimano TIAGRA BR4700
łańcuch Shimano TIAGRA CN4601
kaseta Shimano TIAGRA CSHG500 (11-34)
piasty Shimano TIAGRA HBRS400 32H QR
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obręcze Trilogy Road 622x13
szprychy Sapim Race
opony Schwalbe Lugano 622x25
siodło San Marco
kierownica Northtec 31,8 szosowa lub prosta
mostek Northtec 100/110/120mm
sztyca Northtec 27,2 350mm
waga 9,6 kg
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GEOMETRIA:

Gwarantujemy szybką wysyłkę i pełną satysfakcję z naszych produktów !
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Profesjonalny zespół naszych techników przygotowuje rower przed wysłaniem do Państwa.
• Otrzymujecie sprzęt sprawdzony i wyregulowany.

• Wszystkie elementy są odpowiednio skręcone i zamontowane.
• Hamulce są wyregulowane i gotowe do skutecznego działania.
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• Rowery których specyfikacja to określa, mają zamontowane i działające oświetlenie, bagażniki i podnóżki.
• Do dokręcenia pedały oraz kierownica

• ROWER WYSYŁAMY Z WYMONTOWANYM PRZEDNIM KOŁEM!

Dostępne opcje Rower Northtec Hathor Tiagra 15 % RABATU
» Rama: 52 cm, 49 cm, 54 cm.
» Kolor Ramy: czarno pomarańczowa, czarno-niebieski.

