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Rower górski
Specialized
ROCKHOPPER 26
2021 Mix kolorów
Cena

2 395,00 zł

Dostępność

Produkt w magazynie

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

91820

Producent

Specialized

Opis produktu
Rower górski Specialized ROCKHOPPER 26 2021. Rowery górskie MTB amerykańskiej marki Specialized z serii
Rockhopper na kołach o średnicy 26" to propozycja dla wszystkich miłośników rekreacyjnej jazdy na rowerze w każdym
terenie, których wzrost mieści się w granicach 130-148 cm, a wysokość nogi mierzona po jej wewnętrznej stronie od podłoża
do kroku przekracza wartość 59 cm. Rowery Specialized RockHopper z kolami 26 to idalny rower w cenie do około 2000
,-PLN do rozpoczęcia przygody z kolarstwem górskim lub czerpania radości z jazdy po okolicznych ścieżkach leśnych i
szutrach. Lepsze osiągi. Lepsza cena. Lepszy Rockhopper. Dając każdemu kolarzowi szansę wyboru optymalnego rozmiaru
kół, oraz amortyzacji z regulacją Rx Tune, która perfekcyjnie dopasowuje się do jego wymagań, zwiększyliśmy wydajność
nowego Rockhoppera nie podnosząc ceny. Solidny napęd 2x8 zbudowany z komponentów Shimano i MicroSHIFT poradzi sobie
w każdych warunkach, a mechaniczne hamulce tarczowe Radius CX7 zagwarantują pewne zatrzymanie.
Górski rower Specialized RockHopper dla juniorów i młodzieży - niska rama XXS 12,2" przeznaczona jest dla chłopców
i dziewczynek o wzroście od 10 do 15lat,
którtych wzrost znajduje się w przedziale 138 - 150cm, a wysokość nogi po wewnętrznej stronie od podłoża do kroku 58-70
cm.
Największe zalety rowerów Specialized Rockhopper 26 to:
- Sercem Rockhoppera jest lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium Premium A1, z cieniowanymi rurami, które są dzięki
temu mocne i lekkie. Jej pozostałe atuty to niski przekrok, wewnętrzne prowadzenie linek i kompatybilność z regulowaną
sztycą. Aby zagwarantować najlepsze możliwe dopasowanie i osiągi, średnicę kół dobraliśmy indywidualnie do rozmiaru ramy.
Dzięki temu każdy kolarz jest w stanie znaleźć Rockhoppera optymalnego dla siebie, a każdy Rockhopper ma koła idealnie
dopasowane do swojego rozmiaru ramy.
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta
- Bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy
- Regulacja Rx Tune, dostępna w Rockhopperze za sprawą amortyzatora SR Suntour XCE, oraz skok i twardość sprężyny
dopasowane do rozmiaru przekładają się na osiągi, sterowność i precyzyjną pracę zawieszenia w każdym rozmiarze ramy.
- Hamulce tarczowe Radius CX-7 działają pewnie w każdych warunkach.
- Wytrzymały bębenek Formula z 8-biegową kasetą SunRace to prosta konstrukcja gwarantująca płynną jazdę.

SPECYFIKACJA: Rama
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A1 premium butted alloy, zero-stack head tube,
internal cable routing, 135x9mm forged dropouts,
chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy
derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper
post compatible

Widelec
Przednia piasta
Tylna piasta
Szprychy
Obręcze
Dętki
Przednia opona
Tylna opona
Mechanizm korbowy
Zębatki
Suport
Manetki
Przednia przerzutka
Tylna przerzutka
Kaseta
Łańcuch
Przedni hamulec
Tylny hamulec
Kierownica
Chwyty kierownicy
Mostek
Siodło
Sztyca
Zacisk sztycy
Waga

GEOMETRIA
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SR Suntour XCE 26, 28mm stanchions, Rx Tune, coil
spring, QR, 80mm travel, 40mm offset
Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quickrelease, 32H
Formula 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing,
quick-release, 32H
Stainless, 14g
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm
inner width, 32h
Schrader, 40mm valve
Ground Control Sport, 26x2.3"
Ground Control Sport, 26x2.3"
Stout 2x, forged alloy
22/36T
Square-tapered, 73mm, internal bearings,
122.5mm spindle
microSHIFT, TS39-8R, 8-speed
Shimano Altus FD-M315
Shimano Tourney RD-TX800, 8-speed
SunRace, 8-speed, 11-34t
KMC X8 EPT, anti-rust coating, 8-speed w/ reusable
Missing Link™
Radius CX7, mechanical disc, 160mm
Radius CX7, mechanical disc, 160mm
Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm
rise, 31.8mm
Specialized Trail Grips, lock-on
Bridge Sport, steel rails
Bridge Sport, steel rails
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
Alloy, quick release, 34.9
Waga roweru Specialized RockHopper 26
2021 w rozmiarze XXS- z pedałami ~ 13,9 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar:: XXS
Kolor: Czerwony
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