Informacje o produkcie
Utworzono 20-07-2018

Rower Elektryczny Lovelec Castor 26” 2018
Cena :
4.199,00 zł
Producent : LOVELEC
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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ROWER LOVELEC CASTOR 26"

Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
17"

153cm — 172cm

Uniwersalny miejski rower elektryczny Lovelec Castor z komfortowym wsiadaniem dzięki
niskiej ramie aluminiowej. Wyposażony w akumulator 13Ah o nowoczesnym kształcie
umieszczony jest na bagażniku. Wysokiej jakości ogniwa Li-io marki Samsung zapewniają
długą i bezawaryjną pracę. Zasięg na jedno ładowanie jest do 130 km. Lekka, aluminiowa
rama w rozmiarze 17'' pozwoli swobodnie wsiąść na rower niemal każdemu. Amortyzowany
widelec Zoom doskonale wytłumi wszelkie drgania podczas jazdy po miejskich drogach, a
wysokiej jakości hamulce Tekro z czujnikiem stopu zapewnią bezpieczne i szybkie
hamowanie. Natomiast 6-biegowa przerzutka Shimano regulowany mostek, aluminiowy
bagażnik oraz komfortowe siodełko i gripy Velo zapewniają dużą swobodę poruszania się.
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Dzięki dwuściennym aluminiowym obręczom oraz wzmocnionym szprychom dopuszczalna
waga całkowita to aż 150 Kg
DODATKOWO DOŁĄCZAMY GRATIS
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zapięcie sekura

Silnik
» 250 W tylny
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Rama 17"
» aluminiowa
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Panel wspomagania
» LED
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SPECYFIKACJA:

Koła
» 26"

Obręcze
» dwuścienne aluminiowe

Widelec
» Amortyzowany Zoom

Hamulce
» V brakes

Manetka przerzutki
» Shimano SiS

Informacje o produkcie

Przerzutka tył
» Shimano Tourney 6 przełożeń

Osłona łańcucha
» Plastikowa

Bagażnik
» Aluminiowy
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Błotniki
» Plastikowe
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Waga roweru
» 21 kg

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.
• Do dokręcenia pedały oraz kierownica
• ROWER WYSYŁAMY Z WYMONTOWANYM PRZEDNIM KOŁEM!

Dostępne opcje Rower Elektryczny Lovelec Castor 26” 2018
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» Rama: 17".
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