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Freestyle koloběžka Chilli Reaper Ice
Cena:

4 890,- Kč

Cena v EUR:

200.57,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

112-3

Výrobce:

Ostatní

Kategorie:

Reaper

Popis zboží
Chilli Reaper Ice je skvělá všestranná freestyle koloběžka v tyrkysové barvě s bezkonkurenčním poměrem cena / výkon. Je určená pro začátečníky i středně pokročilé
jezdce.
Koloběžka Reaper je extrémně robustní a přesto dostatečně lehká, aby snadno zvládla všechny potřebné triky ve své kategorii.
Nášlapná deska je vyrobena ze slitiny hliníku 6061, která se vyznačuje nízkou váhou při zachování pevnosti a odolnosti materiálu. Rozměry nášlapné desky jsou 50 cm
na délku a 11,5 cm na šířku. Čistý prostor pro nohy (footspace) je 36 x 11,5 cm.
Řídítka jsou vyrobena ze zpevněné oceli 4130 ChrMo. Rozměry samotných řídítek jsou 59,5 cm na výšku a 58 cm na šířku. Celková výška rukojetí od země je 84 cm.
Řídítka jsou osazena tyrkysovými gumovými gripy o délce 14 cm.
Koloběžka má jednodílnou přední vidlici z hliníku 6061 Slim Cut.
Je osazena jedinečným kompresním systémem HIC Chilli Spider HIC.
Upevnění řídítkové tyče zajišťuje pevná odlehčená objímka v černé barvě se třemi odolnými šrouby.
Kolečka mají velikost 110 mm, paprskovitý hliníkový střed a jsou osazena ložisky ABEC 9.
I přes použití kvalitních robustních komponentů si koloběžka zachovává nízkou hmotnost 3,8 kg.
Nosnost koloběžky Chilli Reaper Ice je 100 kg.
Barva:

tyrkysová

Určeno pro:

začátečníka i středně pokročilého

Doporučený věk:

od 8 let

Nosnost:

100 kg

Hmotnost:

3800 g

Výška řídítek:

595 mm

Šířka řídítek:

580 mm

Výška řídítek od země:

840 mm

Tvar řídítek:

T

Materiál řidítek:

zpevněná ocel 4130

Vnější průměr řídítek:

32 mm

Vnitřní průměr řídítek:

28 mm

Délka desky:

500 mm

Šířka desky:

115 mm

Footspace:

360 mm

Úhel desky:

82,5

Concave:

ano

Materiál desky:

hliník 6061

Objímka:

tří-šroubová

Hlavové složení:

bezzávitové

Ložiska hlavového složení:

průmyslové

Typ vidlice:

bezzávitová, jednodílná

Materiál vidlice:

hliník 6061

Velikost koleček:

110 mm

Materiál středu kolečka:

hliník

Ložiska:

ABEC 9

Kompresní system:

Spider HIC

Typ brzdy:

bezpružinková (Flex fender)

Materiál brzdy:

ocel
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