Informacje o produkcie
Utworzono 23-06-2018

Rower Elektryczny Lovelec Carina 28” 2018
Cena :
5.699,00 zł
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ROWER LOVELEC CARINA 28"
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Producent : LOVELEC
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
19"

164cm — 185cm

Solidny rower elektryczny Lovelec Carina to wysokiej klasy model trekkingowy stworzony do
pokonywania dużych odległości, z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego komfortu
jazdy. Rama w tym rowerze ułatwia komfortowe wsiadanie i zsiadanie z roweru ponieważ jest
pozbawiona górnej rury. Silnik mocowany w tylnym kole przekazuje moc bezpośrednio na
koło (z pominięciem napędu). Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć żywotność łańcucha i
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kasety/wolnobiegu, a hermetyczne złącze pozwala na szybkie i bezproblemowe zdjęcie
tylnego koła. Model Carina trekking jest wyposażony w błotniki, bagażnik i osłonę łańcucha,
których często nie można zamocować w rowerach górskich. Te praktyczne dodatki sprawią,
że będziesz mógł się cieszyć z jazdy na tym rowerze przez cały rok.

DODATKOWO DOŁĄCZAMY GRATIS
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zapięcie sekura

SPECYFIKACJA:

19 cali
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Rozmiar ramy
Materiał ramy
Koło

r

Napięcie

Moc znamionowa silnika
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Umiejscowienie silnika

Aluminium
28 cali
36V
250 W
Tylny

Marka silnika

Inny

Model silnika

Inny - tylny

Umiejscowienie baterii
Zasięg [km]

Pojemność baterii [Wh]

Rama
do 100 km
522 Wh

Ładowarka

Ładowarka 2A

Technologia wykonania baterii

Litowo-jonowa

Wspomaganie jazdy

5-stopniowe

Model wyświetlacza

Wyświetlacz LCD

Przerzutka tył

Shimano Acera

Przerzutka przód

Shimano Acera

Rodzaj tylnej przerzutki

zewnętrzna
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Ilość biegów

21 biegów (3x7)

Kaseta / Wolnobieg

7-rzędów

Korba

Zębatki: 48T-38T-28T / ramię 170 mm

Łańcuch

KMC Z90

Hamulce

Tarczowy

Model hamulców

Tektro

Amortyzacja

Przód

Opony

CST City Classic
Suntour

Koła

28 cali

Mostek

Tranz X

Jazda bez pedałowania
Wyposażenie dodatkowe
Maksymalne obciążenie [kg]

Tak

Tak (do 6km/h - tryb walk)
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Regulowany mostek

x

Widelec

150

24,5

t

Waga roweru [kg]

bagażnik, błotniki, osłona łańcucha, podpórka
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Gwarantujemy szybką i bezpłatną wysyłkę oraz 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.
• 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 Elektryczny Lovelec Carina 28” 2018
» Rama: 19".
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