Informacje o produkcie
Utworzono 11-08-2020

Rower Leader Fox Awalon MTB 29"
Cena :
9.099,00 zł

8.599,00 zł

x

Producent : LEADER FOX
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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ROWER GÓRSKI LEADER-FOX AWALON

KOLOR i ROZMIARY RAMY:
CZARNO-NIEBIESKI 19,5"
Rower górski AWALON z aluminiową ramą, sportowym designem, sprężynowym widelcem przednim, hamulcami
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tarczowymi i rozmiarem koła 29 ”.
Nowością jest w pełni zintegrowana bateria ramowa z potężnymi ogniwami SAMSUNG o pojemności 17,5 Ah (630
kWh). Kolejnym plusem jest szybka ładowarka z prądem ładowania 3A. Skraca to znacznie czas ładowania akumulatora.
Pedelek jest wyposażony w centralny silnik Bafang MODEST o nominalnej mocy 250 W i maksymalnej mocy 350 W.
Silnik ten szczyci się między innymi wysokim momentem obrotowym, który może osiągnąć do 80 Nm i jest
wyposażony w zintegrowany czujnik prędkości. System jest sterowany kolorowym wyświetlaczem LCD i pilotem
zamontowanym na kierownicy.
Rower posiada przerzutki Shimano Alivio, które doskonale współpracują z mechanizmem silnika, pracują płynnie, są
łatwe w konserwacji i o długiej żywotności. Bezpieczne hamowanie bez względu na warunki w jakich się poruszamy
jest gwarantowane przez hamulce hydrauliczne Tektro 275 – doskonale sprawdzają się podczas szybkich zjazdów.
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Amortyzacja ramy z blokadą skoku to bezpieczeństwo pokonywania wszelkich nierówności terenu, których jest
mnóstwo na leśnych ścieżkach. Komfortowa jazda nawet w trudnych warunkach zapewniana jest przez siodełko żelowe
Selle Royal Ariel Gel, komfort jazdy sportowej, wygodne wstawanie i redukcja nacisku na delikatne partie ciała to
główne zalety tego siodełka. Rower elektryczny Leader Fox Awalon Lady 29 wyposażono również dodatkowo w
praktyczną podpórkę i odblaskowe oświetlenie.
SPECYFIKACJA:

Aluminium 6061 17,5/19,5/20,5/22,5

Widelec:

RST Blaze, Skok 100mm, Lock Out

Korba:

Aluminiowa 38 T, 170mm

Bateria:

Samsung Li-On 36V,17,5Ah

Motor:

Bafang Modest 36V,250W

Hamulce:

Tektro, Hydrauliczne

Siodło:

Royal Ariel, Żel

Pedały:

FPD NWL-492

Obręcze:

28 Weinmann X-Star 19

Piasty:

Formula DC-91/DC-32 2xSealed Bearing

Opony:

Schwalbe Smart Sam 29x2.25

Manetki:

Shimano Alivio 1x9

Przerzutka tył:

Shimano Alivio
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Rama:

Wolnobieg/kaseta: Shimano Alivio 9-sp
Ilość biegów:

9

Waga:

24,9 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.
• Do dokręcenia pedały oraz kierownica

