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Koloběžka Micro Suspension Black
Cena:

5 950,- Kč

Cena v EUR:

243.60,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0156

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Skládací koloběžky Micro

Popis zboží
Micro Suspension Black je unikátní celoodpružená skládací koloběžka v černé barvě s pevnými kolečky o průměru 200 mm.
Tato, na první pohled luxusně vypadající koloběžka, Vás ihned při první jízdě přesvědčí, že máte pod sebou opravdu kus kvalitní skládací koloběžky.
Celoodpružená skládací koloběžka v tomto případě opravdu znamená samostatné odpružení předního i zadního kolečka.
Osazená PU kolečka jsou velice rychlá, dynamická a na jeden odraz s nimi dojedete dál, než s menšími nebo nafukovacími kolečky.
Koloběžka Suspension je robustnější než ostatní skládací koloběžky Micro. Její robustnost a pevnost pomáhá ještě lépe vstřebávat vibrace z vozovky.
Jízda s touto koloběžkou bude rychlá, komfortní a dynamická jak na krátké tak i dlouhé vzdálenosti.
Koloběžka je vybavena předním a zdaním blatníkem, zadní blatník zároveň slouží jako brzda. Výška řídítek je nastavitelná od 84 cm do 106 cm nad zemí. Rukojeti
řídítek nejsou sklopné, ale jsou pevně přišroubované, čímž ještě více zvyšují bytelnost této koloběžky.
Suspension patří k těžším a větším skládacím koloběžkám a proto se nedoporučuje pro malé děti.
Určeno pro:

Město, zpevněné cesty, dlouhé vzdálenosti

Věkové rozmezí:

Dospělí / Mládež

Hmotnost:

6,1 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.84 x š.14 x v.30 cm

Barva:

Černá

Specialita:

Odpružená přední a zadní vidlice

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

84 - 106 cm

Šířka řídítek:

40 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

200 mm

Šířka koleček:

35 mm

Materiál koleček:

PU

Ložiska:

ABEC 5

Šířka desky:

14 cm

Délka desky:

34 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

9,5 - 9,9 cm

Výška pod deskou:

9,5 - 9,9 cm

Stojánek:

Ano

Složení rukojetí:

Ne

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ano

Očko na popruh:

Ne
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