ZÁKLADNÍ VERZE
rám
odpružení
přídavné odpružení
upevnění na rámu
kola
převody
diferenciál
brzdy
sedačka
řízení
barva
NENÍ v ceně základní
verze, je možné
doobjednat
ZÁKLADNÍ VERZE
celková délka
celková šířka
celková výška
světlá výška
výška středu šlapání
výška sedačky
úhel sedačky
rozchod kol
rozvor náprav
základní váha
max. váha včetně jezdce

KRÁTKÝ RÁM / LEHKÝ

KRÁTKÝ RÁM /CARGO

DLOUHÝ RÁM / CARGO

Chrom-Molybdenová ocel, teleskopický subrám šlapání z hliníkové slitiny
4 kola odpružena kompozitovými listovými pružinami
nastavitelný hydraulický tlumič na zadní ose
2x tlumiče s nastavitelnou pružinou a hydraulický tlumič na zadní ose
jen pod sedačkou
2 profily pod sedačkou a cargo plošinou
20''(406), TLE kompatibilní ráfky, 32 paprsků, Schwalbe Marathon 40-406, duše galuskový ventilek (Presta)
Pinion C1.6 převodovka s talířem 36 zubů, 155 mm kliky, 9-ti rychlostní řetěz, 26 z pastorek na zadní ose, převodový rozsah 295%
přenos kroutícího momentu na pomalejší zadní kolo s využitím dvou volnoběžek
nezávislé bubnové brzdy na obou předních kolech, Sturmey Archer 90 mm náboje modifikovány pro lepší chlazení a nižší váhu,
parkovací brzda na obou brzdových pákách.
ergonomická, nastavitelná sedačka, síťovaná zádová část, základní pěnový podsedák,
výběr velikosti: M do 170 cm, L do 190 cm, XL do 200 cm
nepřímé, řidítka šířkově a úhlově nastavitelná
bílá (RAL 9010), červená (RAL 3001), modrá (RAL 5015), zelená (RAL 6018), šedá (RAL 7012), černá (RAL 9005)
přední a zadní světlo, blatníky, zrcátka, rohy na řidítka, opěrka hlavy, podsedák Ventisit, různé typy nákladových plošin nebo boxů
se sedátkem pro dítě atd.
KRÁTKÝ RÁM / LEHKÝ

KRÁTKÝ RÁM / CARGO

DLOUHÝ RÁM / CARGO

1900 mm (vytažený subrám šlapání)
2200 mm (vytažený subrám šlapání)
799 mm
980-1080 mm (záleží na velikosti sedačky/úhlu)
150 mm (pro samotné vozidlo, při šlapání jsou paty níže)
340 mm
420-460 mm
50° +/- 15°
705 mm
1000 mm
1310 mm
24,5 kg
27,5 kg
28,5 kg
135 kg
185 kg
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