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Freestylová koloběžka Micro Trixx Grey Yellow 2.0
Cena:

3 890,- Kč

Cena v EUR:

159.46,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0186

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Freestyle koloběžky pro juniory

Popis zboží
Micro Trixx Grey Yellow je freestylová koloběžka ve verzi 2.0 a je v šedo-žlutém barevném provedení. I přes svojí robustnější konstrukci je určená především pro
mladé začínající jezdce ve věku cca. 7-13 let. Jedná se o ideální začátek pro ty, kteří budou zkoušet své první freestylové triky nebo jednoduché skoky, ať už ve
skateparku nebo na ulici před domem.
Ve srovnání s freestylovými dospěláckými modely má nižší řídící tyč, kratší nášlapnou desku a menší šířku rukojetí. Díky tomu je tato koloběžka ovladatelnější pro
začínající jezdce.
Řídící tyč je z jednoho kusu (One piece bar) a je nakloněná mírně na jezdce, což je běžné u vyšších modelů. Výška řídící tyče je 76 cm.
Nášlapná deska je vyrobena z kvalitního hliníku, což koloběžku odlehčuje a zajišťuje jí tak perfektní nízkou váhu. Rozměry desky jsou 32 cm na délku a 10 cm na šířku.
Přední vidlice je vyrobena z oceli a je z jednoho kusu.
Freestylová koloběžka Micro Trixx 2.0 je osazena kolečky o průměru 100 mm s kvalitním kovovým středem, který je běžně osazován na freestylové koloběžky vyšších
řad. Tvrdost koleček je 87° Shore A. Použitá ložiska v kolečkách jsou ABEC 7.
Koloběžka obsahuje zadní brzdu, která je materiálově vyztužena.
Součástí koloběžky Trixx Grey Yellow 2.0 jsou freestylové pegy!!
Koloběžka splňuje evropské bezpečnostní normy.
Určeno pro:

Skatepark

Věkové rozmezí:

Junioři / Mládež

Hmotnost:

3,7 kg

Nosnost:

100 kg

Barva:

šedo-žlutá

Nastavitelná výška:

Ne

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

76 cm

Šířka řídítek:

47 cm

Skládací tyč:

Ne

Velikost koleček:

100 mm

Typ koleček:

87° A Shore

Ložiska:

ABEC 7

Šířka desky:

10 cm

Délka desky:

32 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

4,5 cm

Řídící tyč:

One piece bar 1085g

Rukojeti:

30 A Shore

Objímka tubusu:

3 šrouby

Přední vidlice:

ocelová HIC závit

Úhel řídítek:

82.5 °

Pegy:

Ano

Stojánek:

Ne

Složení rukojetí:

Ne

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ne

Očko na popruh:

Ne
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