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Koloběžka Micro Flex Air
Cena:

5 690,- Kč

Cena v EUR:

233.58,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0035

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Skládací koloběžky Micro

Popis zboží
Micro Flex Air je skládací koloběžka s nafukovacími kolečky o průměru 200 mm. Jedná se tak o unikátní skládací koloběžku s nafukovacími kolečky, která z velké části
eliminují vibrace, takže zvládne bez problému i ten nejhrubší asfalt, lesní cesty, ale i pevnější travnatý povrch, a jiné.
Dále je potřeba zmínit pružnou patentovanou nášlapnou desku z kompozitních materiálů, která v kombinaci s nafukovacími kolečky vytváří velice pohodlnou skládací
koloběžku. Deska tedy eliminuje vibrace a při odrazu se mírně prohýbá.
Nafukovací kolečka jsou vysoce komfortní, ale díky valivému odporu jsou oproti pevným PU kolečkům pomalejší. U těžších jezdců na hranici nosnosti (100 kg) není
koloběžka Flex Air tak rychlá jako koloběžky s pevnými 200 mm kolečky.
Koloběžka je vybavena předním a zadním blatníkem, který zároveň slouží jako brzda. Výška řídítek je nastavitelná od 72 cm do 102 cm nad zemí. Rukojeti řídítek jsou
sklopné pro ještě větší úsporu místa při složení.
Určeno pro:

Město, zpevněné cesty, dlouhé vzdálenosti

Věkové rozmezí:

Dospělí / Mládež

Hmotnost:

4,85 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.76 x š.13,5 x v.31 cm

Barva:

Leštěný hliník

Specialita:

Nafukovací kolečka, komfortní deska

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

72 - 102 cm

Šířka řídítek:

38 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

200 mm

Šířka koleček:

30 mm

Materiál koleček:

Guma, Nylon

Typ koleček:

Nafukovací s duší

Šířka desky:

13,5 cm

Délka desky:

33 cm

Materiál desky:

kompozit

Výška od země:

8,5 - 8,9 cm

Výška pod deskou:

4,2 - 4,9 cm

Stojánek:

Ano

Složení rukojetí:

Ano

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ano

Očko na popruh:

Ano
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