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Freestyle koloběžka Chilli TNT Red
Cena:

7 190,- Kč

Cena v EUR:

291.57,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

120-01

Výrobce:

Ostatní

Kategorie:

Street

Popis zboží
100% Street = Chilli TNT.
Chilli TNT je kompletní streetová freestylová koloběžka s extra širokou a plochou hliníkovou deskou. Je ideální pro streetové triky jako jsou sjíždění railů, beden,
zábradlí nebo obrubníků.
Koloběžku jde samozřejmě použít jak na ulici, tak ve i skateparku.
Nášlapná deska má hranatý tvar a šířku 13,3 cm. V zadní části byla vyztužena vložkovou výplní pro větší stabilitu. Nášlapná deska je vyrobena ze slitiny hliníku 6061,
která se vyznačuje nízkou váhou při zachování pevnosti a odolnosti materiálu. Čistý prostor pro nohy (footspace) je 35 x 13,3 cm.
Vysoká řídítková T tyč je vyrobena z 4130 chrom-molybdenové oceli. Rozměry samotných řídítek jsou 65 cm na výšku a 62 cm na šířku. Celková výška rukojetí od
země je 95 cm. Je tedy vhodná pro ty, kteří chtějí mít řídítka vysoko.
Řídítka jsou osazena gumovými rukojeťmi v délce 14 cm.
Na koloběžce jsou dvoubarevná paprsková 110 mm kolečka s hliníkovým jádrem, která dokonale dotváří elegantní design celé koloběžky. Materiál koleček je
polyuretan 88A a jsou osazena ložisky ABEC 9.
Koloběžka má jednodílnou žebrovanou přední vidlici z hliníku 6061.
Je osazena kompresním systémem SCS.
Čtyř-šroubová hliníková objímka M8 perfektně ladí k designu přední vidlice.
Barva:

červená

Určeno pro:

pokročilé i profesionální jezdce

Doporučený věk:

od 10 let

Nosnost:

100 kg

Hmotnost:

4100 g

Výška řídítek:

650 mm

Šířka řídítek:

620 mm

Výška řídítek od země:

950 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:

133 mm

Footspace:

350 mm

Úhel desky:

83

Materiál desky:

hliník 6061

Objímka:

čtyř-šroubová

Hlavové složení:

bezzávitové

Ložiska hlavového složení:

průmyslové

Typ vidlice:

bezzávitová, jednodílná

Materiál vidlice:

hliník

Velikost koleček:

110 mm

Materiál středu kolečka:

hliník

Ložiska:

ABEC 9

Kompresní system:

SCS

Typ brzdy:

bezpružinková (Flex fender)

Materiál brzdy:

ocel
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