Informacje o produkcie
Utworzono 18-06-2018

Rower Lovelec Travel New 28"
Cena :
7.465,00 zł

6.165,00 zł
Producent : LOVELEC
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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ROWER LOVELEC TRAVEL NEW 28"

Lovelec Tour New to świetnie wyposażony rower trekkingowy umożliwiający jazdę sportową oraz
turystyczną. Można nim jeździć po ścieżkach rowerowych, nie jest wymagane prawo jazdy.
Wspomaganie silnikiem elektrycznym działa do prędkości 25 km/h. Ładowanie baterii trwa tylko około
3-4 godzin. Baterie litowo-jonowe można doładowywać w każdej chwili. Zasięg jazdy po jednym
ładowaniu waha się od 40 do 120 km (w zależności od wielu czynników, jak waga rowerzysty, profil
terenu, rodzaj roweru, pojemność baterii, nawierzchnia, ciśnienie w oponach, warunki atmosferyczne
itp.). Obniżona dolna rura ramy, pozwoli użytkować rower osobie niemal o każdym wzroście. Model ten
wyposażony został w pełny 21 biegowy napęd Shimano Acera oraz amortyzowany widelec, który
zapewni wytłumianie wszelkich drgań i wstrząsów na nierównym terenie. Natomiast niezwykle
wytrzymałe hamulce tarczowe zapewnią natychmiastowe hamowanie nawet na kamienistych lub
błotnistych ścieżkach.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

DODATKOWO DOŁĄCZAMY GRATIS

zapięcie sekura
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Silnik: Tylny 250 W
Bateria: 13 Ah
Rama: Alu 18"
Waga: 21 kg
Oświetlenie: brak
Ilość biegów: 21
Przerzutka tylna: Shimano Acera 7 przełożeń
Przerzutka przednia: Shimano Acera 3 przełożenia
Hamulce: Tarczowe mechaniczne
Widelec: Amortyzowany RST Mars
Obręcz: Aluminiowe dwuścienne
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SPECYFIKACJA:

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wysyłkę oraz pełną satysfakcję z naszych produktów

A

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.
• Rowery których specyfikacja to określa, mają zamontowane i działające oświetlenie, bagażniki i podnóżki.
• Każdy rower pakujemy i wysyłamy kompletny, zapakowany w duży karton.

Do dokręcenia tylko pedały i kierownica
Dostępne opcje Rower Lovelec Travel New 28"
» Rama: 18".

