Informacje o produkcie
Utworzono 18-06-2018

ROWER CUBE ACCESS EXC MTB 29" 2018
Cena :
2.399,00 zł

2.159,00 zł
Producent : Cube
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

A

r

t

e

x

ROWER CUBE ACCESS EXC MTB 29"

DOSTĘPNIE ROZMIARY i KOLORY RAM:
PURPUROWY

17”

Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
17" 170cm — 176cm
stworzyliśmy Access Exc. Za punkt wyjścia przyjęliśmy system Size Split. Dzięki niemu każda
rowerzystka znajdzie idealny rozmiar dla siebie. posiada hydrauliczne hamulce tarczowe, które działają
w każdych warunkach pogodowych, lekkie i przyczepne opony Schwalbe oraz siodełko, kierownicę,
wspornik oraz chwyty skrojone pod kobiecą anatomię. Oczywiście dodaliśmy amortyzowany widelec
Suntour, który poprawia komfort i kontrolę nawet na najtrudniejszym szlaku., podczas gdy
szerokozakresowe przełożenie Shimano jest niezawodne i łatwe w obsłudze. Wybierz najlepszy dla
siebie rozmiar i jesteś gotowa na dowolną wyprawę terenową.
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SPECYFIKACJA:
ramaAluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready
rozmiar27.5: 13,5", 16" // 29: 17", 19"
widelecSR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout

steryCUBE No.10 Semi-Integrated
mostekCUBE Performance Stem, 31.8mm
kierownicaCUBE Rise Trail Bar, 660mm

przerzutka tyłShimano RD-M360 SG SL, Direct Attachment
przerzutka przódShimano FD-TY700-TS6, Top Swing, 31.8mm
manetkiShimano SL-M310, Rapidfire-Plus

x

gripyCUBE Performance Grips

korbaShimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm

t

łańcuchKMC Z7

e

hamulceShimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160)

kolorhazypurple´n´berry

r

kasetaShimano CS-HG200, 12-32T

piasta przódCUBE Disc Hub, 6-Bolt
piasta tyłCUBE Disc Hub, 6-Bolt
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obręczeCUBE SD20, 32H, Disc
oponySchwalbe Smart Sam Active, 2.1
pedałyCUBE HPP MTB

siodłoCUBE WS Active 1.1

sztyca podsiodłowaCUBE Performance Post, 27.2mm
zacisk sztycyCUBE Varioclose, 31.8mm

WAGA 14 kg

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.

Informacje o produkcie

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