Informacje o produkcie
Utworzono 17-07-2018

Rower Northtec Madeira DB DA kolekcja 2018 Damski
Cena :
2.199,00 zł
Producent : Northtec
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

A

r

t

e

x

ROWER NORTHTEC MADEIRA DB DA 28"
5 LAT GWARANCJI

DOSTĘPNIE ROZMIARY i KOLORY RAM:
GRAFITOWO-ZIELONY
ZIELONY
BIAŁO-POMARAŃCZOWO-TURKUSOWA
TURKUSOWO-RÓŻOWY

17”, 19”, 21”
17”, 19”, 21”
17”, 19”, 21”
17”, 19”, 21”

*CZARNY przekreślenie oznacza kolor/rozmiar ramy w tym momencie niedostępny

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
17" 165cm — 178cm
19" 176cm — 188cm
21" 185cm — 195cm

Rower Madeira DB DA o rozmiarze kół 28 cali i 27 biegowym napędzie Shimano zaprojektowany
został specjalnie z myślą o bardziej doświadczonych, intensywnie jeżdżących Paniach, lubiących
pokonywać wiele kilometrów w różnorodnym terenie. Niniejszym modelem można zarówno
przemierzać duże odległości jadąc po szosie, jak i eksplorować polne bezdroża cz leśne lub nawet
pagórkowate drogi o różnorodnej nawierzchni.
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Model ten został wyposażony w wysokiej klasy tylną przerzutkę Shimano Deore oraz w lekką
aluminiową, cieniowaną i hydroformowaną ramę o sportowej geometrii, zapewniającą odpowiednią
sztywność, dostępną w rozmiarach 17″, 19", 21". Nowy projekt ramy zmodernizowano o wewnętrzne
prowadzenie pancerzy linek zapewniające precyzyjne działanie zmiany przełożeń oraz ochronę przed
zabrudzeniami.
Piasty Shimano HB M505 szprychy Sapim Zink oraz wzmacniane obręczę tworzą niezwykle solidne koła
zapewniające wytrzymałość i bezpieczną jazdę w każdym terenie. Natomiast opony kenda pozwalają
na jazdę po asfaltowych, gruntowych, leśnych drogach czy nawet po niewymagających
górskich szlakach.
Zamontowane w tym modelu hamulce hydrauliczne Shimano BR-M315 , zapewnią bezpieczne
i natychmiastowe hamowanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Rower ponadto posiada
regulowany wspornik kierownicy, który z pewnością poprawi komfort jazdy podczas pokonywania
dużych odległości.
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Model Madeira DB DA został wyposażony również w wysokiej jakości, przedni, aluminiowy

amortyzator Suntour NVX HLO 700C 75mm z hydrauliczną blokadą skoku, który zapewni

r

optymalne wytłumianie drgań i wstrząsów.

DODATKOWO DOŁĄCZAMY GRATIS
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licznik Sigma BC

SPECYFIKACJA:
●

●

rama Alu 6061 Hydroformowana,System CIF, 17", 19", 21"
widelec SR Suntour: NVX HLO 700C 75mm
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p.t. Shimano Deore RD-M592SGS-9 speed
p.p. Shimano Altus FDM370-3 speed
manetki Shimano Altus SL-M2000
korba Shimano Altus FC-M371 48x36x26 T 175mm
hamulce Shimano BR M315,Hydraulika (160mm)
łańcuch KMC Z-99
kaseta Shimano Altus CS-HG2009 (11-34)
piasty Shimano HB-M505 F-R 32H QR
obręcze Northtec Disc 622x22
szprychy Sapim Zink
opony Kenda 700x40C
siodło Northtec Comfort
kierownica Northtec 31,8 640mm
mostek Northtec regulowany 100/120mm
sztyca Northtec 30,9 350mm
waga 14,2 kg
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Informacje o produkcie
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GEOMETRIA:
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Gwarantujemy szybką i bezpłatną wysyłkę oraz pełną satysfakcję z naszych produktów
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. 
• Do dokręcenia pedały oraz kierownica
• ROWER WYSYŁAMY Z WYMONTOWANYM PRZEDNIM KOŁEM!

Dostępne opcje Rower Northtec Madeira DB DA kolekcja 2018 Damski
» Kolor Ramy: turkusowo-różowy, grafitowo-zielony, zielony, biało-pomarańczowo-turkusowy.
» Rama: 17", 19", 21".
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