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Koloběžka Micro Downtown Black
Cena:

5 990,- Kč

Cena v EUR:

232.22,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0171

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Skládací koloběžky Micro

Koloběžka Micro Downtown Black
Micro Downtown Black je pohodlná a velice komfortní skládací koloběžka pro každodenní městské dojíždění.
Komfort koloběžky Micro Downtown zajišťuje designově vyladěná široká nášlapná deska a tvarovaná řídítka s ruční brzdou. Pohodlnost koloběžky zajišťuje nízko
posazená nášlapná deska pro snadný odraz a nový skládací mechanismus ovládaný nohou.
Tato koloběžka je vhodná pro všechny aktivní lidi, kteří dojíždějí po městě do práce, do školy nebo za zábavou a ocení pohodlnou, robustnější a přesto kompaktní
skládací koloběžku, kterou sebou vezmou do autobusu, metra nebo vlaku.
Nášlapná deska je vyrobena z hliníku, kde její nášlapná část je dlouhá 33 cm a široká 14 cm. Jedná se o pevnou desku, která při odrazech nepruží (na rozdíl od modelů
Flex). Deska u koloběžky Micro Downtown je posazená níže (3,5 cm světlá výška), čímž zajišťuje maximální komfort při odrazu. V zadní části je deska zvýšená, což
koloběžce dodává na robustnosti.
Koloběžka Downtown je osazena pohodlným skládacím mechanismem, který se při skládání ovládá jednoduše nohou a není potřeba se k němu sklánět.
Výška řídítek je nastavitelná v rozmezí od 80 cm do 102 cm nad zemí.
Rukojeti řídítek nejsou sklopné (skládací), ale jsou pevně přišroubované, čímž zvyšují tuhost během jízdy. Byla zvětšena šířka mezi rukojeťmi, což pro většinu jezdců
zlepšuje komfort jízdy.
Koloběžka je vybavena předním a zadním blatníkem, kdy zadní blatník slouží zároveň jako brzda.
Díky nesklopným rukojetím mohla být skládací koloběžka Downtown Black vybavena také přední brzdou na rukojeti.
200 mm pevná PU kolečka v kombinaci s kvalitními ložisky zajistí po městě svižnou jízdu s minimálním valivým odporem.
Klasický stojánek na koloběžce chybí. Byl totiž nahrazen pohodlnější funkcí, která zajistí stání koloběžky ve volném prostoru. Není potřeba se ohýbat ke stojánku, ale
stačí nohou povolit skládací mechanismus a nechat koloběžku stát v první ﬁxované poloze.
Jako všechny modely Micro, tak i Micro Downtown lze jednoduše složit a uložit ho v práci pod stůl, do kufru auta nebo pod sedadlo veřejné dopravy. Jen je potřeba
počítat s tím, že rukojeti této koloběžky nejdou sklopit.

Určeno pro:

Město, dlouhé vzdálenosti

Věkové rozmezí:

Dospělí / Mládež

Hmotnost:

6 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.84 x š.21 x v.53 cm

Barva:

Černá

Specialita:

Rychlost, nízko posazená deska

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

80 - 102 cm

Šířka řídítek:

53 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

200 mm

Šířka koleček:

35 mm

Materiál koleček:

PU

Typ koleček:

83° Shore A

Ložiska:

ABEC 5

Šířka desky:

14 cm

Délka desky:

33,5 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

3,5 cm

Stojánek:

částečné složení

Složení rukojetí:

Ano

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ano

Očko na popruh:

Ne

Zadní blatník:

Ano
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