Crussis e-Cross lady 9.4 18

Crussis e-Cross lady 9.4 18" (14Ah) 2019

• Model roku 2019 ?
• Dostupnost : Skladem u dodavatele (do 48 hodin na prodejn?) ?

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
42 990 K?
42 990 K?
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Crussis e-Cross lady 9.4 18

Dotaz na produkt
VýrobceCRUSSIS

Popis Dámské krosové elektrokolo s pln?integrovanou baterií e-CROSS lady 9.4 Crussis e-Cross 9.4 je výborn? vybavené dámské krosové
elektrokolo s Li-ion baterií Samsung 14 Ah pln? integrovanou do rámu, díky tomuto posunu t?žišt? je vylepšena stabilita a ovladatelnost. Další
výhodou integrované baterie je ?istý design, který nenarušuje estetiku elektrokola. Maximální dojezd je až 120 km (v závislosti na profilu trati a
zp?sobu využití asistence). Hliníkový rám s pohodlnou geometrií a koly o pr?m?ru 28“ v kombinaci s dámským sníženým rámem umož?uje
pohodlný nástup a snadné sesednutí. Pohon zajiš?uje elektromotor BAFANG MAX drive, který je umíst?ný ve st?edu kola, kde je
nejoptimáln?jší místo pro motor z pohledu vyvážení a jízdních vlastností. Jízdní komfort zp?íjemní odpružená vidlice, pohodlné sedlo a
kotou?ové hydraulické brzdy. Elektrokolo je vhodné nejen na výlety po silnicích a cyklostezkách, ale také pro jízdu v lehkém terénu jako jsou
polní nebo lesní cesty. Sou?ástí výbavy je p?ehledný LCD displej, kolo je p?ipraveno pro p?ípadnou montáž dalších dopl?k?.
Rám
DURAL 6061
Baterie
SAMSUNG Li-Ion 36V / 504 Wh (14 Ah)
Dojezd
90 - 120 km
Hmotnost
21.5 kg
Motor
BAFANG MAX drive, st?edový, 250W, 80 Nm
Nosnost
120kg
Pedály
WELLGO, alu s odrazkou
Plášt?
SCHWALBE LAND CRUISER PLUS PunctureGuard 700x40c
P?edstavec
CRUSSIS Al, 60mm, stavitelný
P?ehazova?ka
SHIMANO Deore RD-M592, 9 rychlostí
?azení
Shimano Alivio SL-M4000, 9 rychlostí
Sedlo
SELLE ROYAL
Sedlovka
CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm
Vidlice
ZOOM RL/O uzamykatelná z ?idítek
P?ední brzda
TEKTRO HD-M286, hydraulická
Zadní brzda
TEKTRO HD-M286, hydraulická
P?evodník
HLINÍKOVÝ 38 zub?, 170 mm
Pastorek
SHIMANO CS-HG400-9, 9 rychlostí, 11 - 36 zub?
Display
LCD panel, 5 stup?? asistence
Po?et rychlostí
1x9

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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