Informacje o produkcie
Utworzono 16-08-2018

ROWER CUBE ACCESS WS PRO MTB 29" 2018
Cena :
2.759,00 zł

2.499,00 zł
Producent : Cube
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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ROWER CUBE ACCESS WS PRO MTB 29"

DOSTĘPNIE ROZMIARY i KOLORY RAM:
MIĘTOWO-JAGODOWY

19”

Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
19" 176cm — 186cm
Access Pro ma to wszystko i jeszcze więcej. Całość jest lekka i równie przyjemna w oglądaniu co w
jeździe. Skonstruowaliśmy ramę pod kątem dwóch rozmiarów kół, dzięki czemu możesz wybrać wersję,
która idealnie będzie Ci pasowała na wyprawy w teren, lekkie i przyczepne opony Schwalbe, w
połączeniu z amortyzowanym widelcem Suntour oraz mocnymi hydraulicznymi hamulcami tarczowymi,
zapewnią ci wygodę i pełnię kontroli. Płynne i niezawodne przełożenie Shimano pomoże pokonać nawet
najbardziej stromy podjazd, a wyposażenie kokpitu i siodełko zostały specjalnie dobrane pod kątem
kobiecej anatomii. Lekki, szybki i inspirujący. Access Pro ma wszystko, czego potrzebuje bardziej rządna
przygód strona Twojej osobowości.
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ramaAluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready
rozmiar27.5: 13.5", 16" // 29: 17", 19"
widelecGabel Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout

steryFSA No.10, Semi-Integrated
mostekCUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
kierownicaCUBE Rise Trail Bar, 680mm
gripyCUBE Performance Grip

przerzutka przódShimano FD-M4000, Downswing, 31.8mm
manetkiShimano SL-M2000, Rapidfire-Plus
hamulceShimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160)

x

przerzutka tyłShimano Deore RD-M592, 9-Speed

e

korbaShimano FC-MT100, 9-Speed, 40x30x22T, 170mm

kolormint´n´raspberry
kasetaShimano CS-HG400, 12-36T

t

łańcuchShimano CN-HG53

r

piasta przódShimano HB-TX505, QR
piasta tyłShimano FH-TX505, QR
obręczeCUBE ZX20, 32H, Disc

A

oponySchwalbe Smart Sam, Active, 2.25
pedałyCUBE PP MTB

siodłoCUBE WS Active 1.1

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

Waga 13,8 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.
• Rowery których specyfikacja to określa, mają zamontowane i działające oświetlenie, bagażniki i podnóżki.
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• Do dokręcenia pedały oraz kierownica
• ROWER WYSYŁAMY Z WYMONTOWANYM PRZEDNIM KOŁEM!
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