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Dětská freestylová koloběžka Micro Ramp Cyan
Cena:

2 890,- Kč

Cena v EUR:

118.64,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0192

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Freestyle koloběžky pro juniory

Popis zboží
Micro Ramp Cyan je dětská freestylová koloběžka v tyrkysovém provedení. Má nízkou váhu cca. 3,7 kg, díky které se dětem tato freestylová koloběžka dobře ovládá.
Ve srovnání s modely pro mládež má tato dětská freestylová koloběžka nižší váhu, nižší řídící tyč, kratší nášlapnou desku a menší šířku rukojetí. Díky tomu je tato
dětská freestylová koloběžka ovladatelnější právě pro menší a začínající jezdce ve věku (dle šikovnosti) již cca. od 6 let. Koloběžku je možné používat cca. do 12-13 let
podle výšky a preferencí jezdce.
Ačkoli se jedná o dětskou freestylovou koloběžku bere si tento model spoustu dobrých vlastností z koloběžek pro mládež, jako je např. nosnost 100 kg, úhel řídítek
82,5° nebo řídící tyč z jednoho kusu.
Koloběžka je tak určená pro ty, kteří budou zkoušet své první freestylové triky nebo jednoduché skoky, ať už ve skateparku nebo na ulici před domem.
Tento model by měli zvážit všichni, kteří chtějí první freestylovou koloběžku s kvalitou značky Micro, ale nechtějí investovat do dražších a větších modelů pro mládež.
Řídící tyč je z jednoho kusu a je nakloněná mírně na jezdce, což je běžné u vyšších modelů. Výška řídící tyče je 81,5 cm. Materiál řídící tyče je ocel.
Nášlapná deska je vyrobena z kvalitního hliníku, což koloběžku odlehčuje a zajišťuje jí tak perfektní nízkou váhu. Rozměry desky jsou 33 cm na délku a 10,5 cm na
šířku.
Přední vidlice je vyrobena z hliníku a je z jednoho kusu.
Freestylová koloběžka Micro Ramp je osazena kolečky o průměru 100 mm s plastovým středem. Tvrdost koleček je 82 A shore PU. Použitá ložiska v kolečkách jsou
ABEC 7.
Koloběžka obsahuje zadní brzdu, která je materiálově vyztužena.
Koloběžka splňuje evropské bezpečnostní normy.
Určeno pro:

Triky a freestyle

Věkové rozmezí:

Děti / Junioři

Úroveň jezdce:

začátečník

Hmotnost:

3,7 kg

Nosnost:

100 kg

Barva:

Tyrkysová

Nastavitelná výška:

Ne

Výška řídítek:

81,5 cm

Šířka řídítek:

51 cm

Skládací tyč:

Ne

Velikost koleček:

100 mm

Materiál koleček:

PU

Typ koleček:

82 A Shore

Ložiska:

ABEC 7

Šířka desky:

10,5 cm

Délka desky:

33 cm

Materiál desky:

Alu

Řídící tyč:

One piece bar (steel)

Objímka tubusu:

2 šrouby

Přední vidlice:

Alu

Úhel řídítek:

82,5 °

Pegy:

Ne

Stojánek:

Ne

Složení rukojetí:

Ne

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ne

Očko na popruh:

Ne

Zadní blatník:

Ano
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