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Rower Kross Lea 3.0 26" model 2020

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 1 649,00 PLN

Kross Lea 3.0 to rekreacyjny rower górski stworzony specjalnie z myślą o kobietach. W modelu tym
zastosowaliśmy specjalne, mniejsze rozmiary ramy, a także dwie wielkości kół 26 i 27,5 cala. Dzięki
temu każda rowerzystka może dopasować rower idealnie do swojego wzrostu i stylu jazdy, ciesząc
się maksimum przyjemności z jazdy.
Kross Lea 3.0 został zaprojektowany tak, aby oferować komfortową i wyprostowaną pozycję za
kierownicą. Dzięki temu podróżujemy wygodniej, a rower świetnie radzi sobie zarówno z
utwardzanymi drogami, jak i jazdą w terenie. Dobraliśmy też rozmiary ramy, siodełka, kierownice i
wszystkie wsporniki tak, aby osoby o bardziej drobnej budowie mogły czuć się za kierownicą tego
roweru górskiego wygodnie i bezpiecznie.
Napęd Krossa Lea 3.0 to sprawdzone i bezawaryjne komponenty Shimano. Tylna przerzutka
Shimano Altus pewnie zmienia biegi, jest przy tym prosta w obsłudze i niezawodna. Mechaniczne
hamulce tarczowe gwarantują mocne hamowanie w każdych warunkach. Amortyzator przedni
podnosi komfort jazdy po nierównościach.
TECHNOLOGIE:
Do produkcji ramy użyto stop Aluminium Performance 6061, co przekłada się
na jej wysoką sztywność i odporność na złamania zachowując przy tym lekkość
typową dla aluminium.

Aby maksymalnie chronić nasze ramy stworzyliśmy system wymiennych
haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Gwinty
umieszczamy na haku lub specjalnej nakrętce aby ograniczyć możliwość
uszkodzenia ramy do minimum

Hamulce tarczowe gwarantują nam dużą siłę hamowania i dobrą modulację
nawet w najcięższych warunkach pogodowych, a ich żywotność jest znacznie
dłuższa niż hamulców tradycyjnych.

Malowanie polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby
proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu
powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na
uszkodzenia mechaniczne.

Zgodnie z ustawą obowiązującą od początku 2019 roku, kaski rowerowe są obowiązkowe dla
dzieci do 14 roku życia.

KROSS to nie tylko największa marka rowerowa w Polsce, ale również prężnie rozwijająca się
społeczność rowerowych pasjonatów. Miłośnicy aktywnego wypoczynku, wyczynowi kolarze i
zawodnicy Kross Racing Team wybierają modele tej marki. Poznaj świat KROSS'a już dziś.
Sprawdź szeroką gamę odzieży, części i akcesoriów rowerowych marki KROSS.
Możesz polegać na wysokiej jakości naszych produktów, zaprojektowanych przez doświadczonych
inżynierów i techników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do

wszystkich produktów.

Producent

Kross

Sezon

2020

Przerzutka przód

Shimano Tourney FDTY300

Przerzutka tył

Shimano Altus RD-M310

Manetki

Shimano ST-EF41 (3x7)

Klamki hamulców

Shimano ST-EF41

Hamulce

Tarczowe, mechaniczne

Mechanizm korbowy

Wheel Top (42/34/24T)

Oś korbowodu
Prowadzenie łańcucha
Kierownica
Mostek/ Wspornik
kierownicy

Femin FP-B902/2N
Aluminium (26":
640mm;31.8mm)
Aluminium (26": XXS 60mm, XS 75mm;31.8mm, wznios 7°)

Rozmiary ram

13", 15"

Pedały

FP-917N

Sztyca

Aluminium (350mm,
27.2mm)

Siodło

Selle Roya

Piasta przód

MD-JA159F (100mm, 32H)

Piasta tył

MD-JA159R (135mm, 32H)

Łańcuch

YBN S50

Kaseta/ wolnobieg

Shimano Tourney MFTZ500 (14-28T)

Szprychy

-

Obręcze

Kross Disc (aluminium,
podwójna ścianka, 26")

Opony

Mitas Ocelot (26"x2.1")

Zestaw kołowy

-

Wyposażenie dodatkowe

-

Tylny amortyzator /Damper Rozmiar kół
Przeznaczenie
Rodzina

26"
Damski
-

Kolor

Biały_#FFFFFF

Waga

-

Rama

Aluminium Performance
Women Geometry

Widelec/amortyzator
Zdalne sterowanie
Stery
Typ roweru

Kross (skok 80mm)
FP-H863 (1-1/8")
Górski

Typ roweru elektrycznego

-

Silnik

-

Bateria

-

Wyświetlacz

-

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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