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Rower Kross Esprit 1.1 27
R21 L Me 2022 cza-sre-cz
Cena

1 799,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

133445

Kod producenta

KRBGZ127X21M004997

Kod EAN

5902262053914

Producent

KROSS

Kolor dominujący

czarny

Rocznik

2022

Amortyzator

przód

Ilość biegów

21

Materiał ramy

aluminium

Rodzaj

górski

Rozmiar koła

27

Rozmiar ramy

21

Typ ramy

męska

Przerzutki

kaseta

Hamulec

tarczowy mechaniczny

Korba

trzyrzędowa

Opis produktu
Rower Kross Esprit 1.1
Kross Esprit 1.1 to rower górski MTB łączący cechy modeli
sportowych z komfortową geometrią. To właśnie dzięki
wyjątkowej geometrii doskonale nadaje się do jazdy po
bezdrożach i podczas codziennej, rekreacyjnej jazdy, nie
powodując przy tym dyskomfortu na bardziej płaskich
odcinkach. Rowery górskie MTB doskonale nadają się dla osób,
które poszukują możliwości docierania poza drogi utwardzane,
przy okazji nie obciążając pleców dzięki odpowiedniej
geometrii.

Precyzyjne hamulce - tarczowe mechaniczne
Mechaniczne hamulce tarczowe gwarantują dużą siłę
hamowania niezależnie od warunków atmosferycznych. Są
bardzo łatwe w regulacji, dzięki czemu nie przysporzą
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problemu nawet początkującemu rowerzyście. Kolejną bardzo
ważną zaletą tych hamulców jest prostota budowy oraz
łatwość naprawy bez użycia specjalistycznych narzędzi. Bardzo
dobrze sprawdzają się w jeździe wyczynowej. Na ich korzyść
przemawia również fakt, że mamy pełną kontrolę nad siłą
hamowania.

Solidne przerzutki z grupy Shimano
Rower Kross Esprit 1.1 to doskonały wybór jeśli szukasz roweru
uniwersalnego. Dzięki sprawdzonemu napędowi Shimano z 21
przełożeniami zapewnia bezproblemową i tanią eksploatację.
Tylna przerzutka Shimano ACERA zapewni Ci precyzyjną oraz
szybką zmianę biegów nawet w trakcie jazdy w
niesprzyjającym terenie. Przerzutki Shimano zapewnią komfort
jazdy po każdej nawierzchni i w każdej pogodzie tak, żebyś
mógł bez przeszkód cieszyć się swoją pasją.

Aluminiowa rama
Rama aluminiowa jest obecnie najczęściej wybieranym typem
ramy przez użytkowników, ze względu na swoją lekkość. Ich
największą zaletą jest dużo większa sztywność w porównaniu z
ramami stalowymi oraz niższa waga. W przypadku rowerów
MTB kluczowy jest materiał wykonania, którym jest niezwykle
lekkie aluminium. Specjalnie opracowany proces wyważania
sprawił, że osiągnięte zostały najlepsze parametry trwałości.
Aluminiowe rury są mocne, nadają rowerowi "lekkiego
wyglądu" oraz warunkują możliwie najniższą wagę całości.

Koła rowerowe 27 cali
Wersja z 27-calowymi kołami sprawdzi się idealnie na bardzo
krętych trasach oraz takich, które obfitują w niezwykle strome,
krótkie podjazdy. Większy rozmiar wpływa też na komfort
jazdy, gdyż z łatwością pokonuje nierówności spotykane w
trasie. Docenimy też jego dobrą przyczepność do podłoża,
jednoślad, który został wyposażony w 27 calowe koła to przede
wszystkim większy kontakt roweru z podłożem. Dzięki czemu
łatwiej jest utrzymać równowagę oraz stabilną pozycję podczas
jazdy.

Producent
Rozmiar ramy
Rozmiar kół
Wykończenie lakieru
Skok widelca
Przerzutka tył
Manetki przód
Ilość biegów
Piasta przód
Piasta tył
Obręcze
Hamulec przód
Hamulec tył
Dźwignie hamulca
Siodło

Rower Kross Esprit 1.1 27 R21 L Me 2022 cza-sre-cz
Oryginalne opakowanie
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Kross
21"
27"
Matowy
80MM
SHIMANO ACERA M360
SHIMANO TOURNEY TZ500
21
GL-B10F-DS
GL-B10R-DS
KROSS
TEKTRO MD M300
TEKTRO MD M300
SHIMANO EF500
SELLE ROYAL MACH

