PELLS THORR Elite - 16"

PELLS THORR Elite - 16"

• Model roku 2017 ?
• Dostupnost : Skladem u dodavatele (do 48 hodin na prodejn?) ?

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
65 990 K?
65 990 K?
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PELLS THORR Elite - 16"

Dotaz na produkt

Popis Nový rám, integrovaná baterie, spofistikovaný systém Shimano Steps a výbava, která vás ani v nejt?žším terénu nezklame. Nové modely
elektrokol Pells Thorr ?erpají z bohaté historie klasických kol i z vývoje elektrokol eRazzer a z obou kategorií si bere to nejlepší. Kompletn?
p?epracovaný rám jsme navrhovali tak, aby šla použít pln? integrovaná baterie a špi?kový motor Shimano Steps. Díky tomu jsme mohli
geometrii p?iblížit klasickému kolu, ovladatelnost Thorra je proto výborná. Poda?ilo se zachovat i slušnou hmotnost, navíc t?žišt? se nachází
pom?rn? nízko a u st?edu kola – oceníte to p?i agresivním zatá?ení a v technickém terénu. Shimano Steps E7000 Hlavní výhodou systému
Shimano Steps jsou malé rozm?ry p?i vysokém výkonu. V kombinaci se spolehlivou baterií DLG s ?lánky Panasonic dostáváte výhodu dlouhé
výdrže, stabilního výkonu a kultivované p?ípomoci – kultivované ve smyslu, že na Thorru budete mít pocit, jako byste jeli na normálním kole, ale
mnohem snadn?ji. Ne?ekejte zb?silé cukání motoru, maximální zrychlení p?i sebemenším oto?ení klik. Shimano Steps je jeden z mála systém?,
který p?idává p?esn? tolik, kolik pot?ebujete. Díky pokro?ilému torznímu sníma?i, který neustále m??í sílu, se kterou šlapete do pedál?, ušet?íte
cenné watty tam, kde je nepot?ebujete, a naopak vám nebude chyb?t kapacita baterie tam, kde ji budete pot?ebovat nejvíce – v kopcích. Motor
Minimální hmotnost 2,8 kg Výkon 250 W Plynulý a extrémn? tichý chod Vysoká odolnost v??i vod? a ne?istotám Bez odporu i p?i vypnutém
motoru Ovládání Shimano Steps nabízí 3 režimy jízdy a režim ch?ze, které ovládáte jednoduchým p?epína?em levou rukou. Eco: režim s
minimální p?ípomocí vhodný pro dlouhé výlety, nejdelší výdrž baterie. Trail: vhodné do technického terénu, výrazn?jší p?ípomoc, ale v?tší
spot?eba baterie. T?i úrovn? p?ípomoci. Boost: nejagresivn?jší režim pro velké kopce a náro?ný terén. Volit m?žete ze t?í intenzit. Power Walk
Assist: režim p?ípomoci p?i ch?zi s kolem. Displej P?ehledný, lehký, nenápadný, p?esto intuitivní. M?žete jej spárovat s chytrým za?ízením
pomocí Bluetooth a ANT. Má veškeré obvyklé funkce cyklopo?íta?e, informuje vás o dojezdu, je podsvícený a extrémn? odolný. Baterie Kvalitní
?asem a jezdci prov??ené baterie od výrobce DLG jsou osazeny ?lánky Panasonic. Kapacita 13,8 Ah je vzhledem k nízké spot?eb?
elektromotoru Shimano Steps dostate?ná a proveze vás výletem v závislosti na terénu a stupni p?ípomoci až okolo 100 Km.
Rám
Pells P6 Ultralite Racing, 3x Butted, BOOST
Baterie
BMZ V7 13,8 Ah, 497 Wh
Brzdy
Shimano BL-MT401/BR-MT400
Dojezd
100km
Gripy
Pells Logos
Hmotnost
21,4kg
Kazeta
Shimano CS-HG500 10 sp, 11-42T
Kliky
Shimano Steps FCE8000 175mm
Kola
Mach Neo Disc 29"/Shimano HB-M400 Center Lock
Motor
Shimano Steps E7000
Plášt?
Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29x2,25 57-623
Po?et p?evod?
1x9
P?edstavec
Pells RX67
P?ehazova?ka
Shimano Deore XT
?azení
Shimano Deore SL-M6000 Rapidfire
?idítka
Pells XR68 31,8, 720 mm
Sedlo
Pells Tourer
Sedlovka
Pells XR2 30,9 mm
Vidlice
Rock Shox Recon MXL Lite BOOST RL Solo air 100mm T
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