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Rower Tabou Flow 1.0 28 R19
M Me 2022 cza-bia
Cena

1 569,00 zł

Cena poprzednia

2 049,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

134017

Kod producenta

TAB22-5000

Kod EAN

5904257300959

Producent

Tabou

Kolor dominujący

czarny

Rocznik

2022

Amortyzator

przód

Ilość biegów

14

Materiał ramy

aluminium

Rodzaj

crossowy

Rozmiar koła

28"

Rozmiar ramy

19"

Typ ramy

męska

Przerzutki

kaseta

Hamulec

v-brake

Korba

dwurzędowa

Opis produktu
Rower crossowy Tabou Flow
Jeśli stawiasz na uniwersalność, potrzebujesz wszechstronnego
roweru zarówno do jazdy po asfalcie, jak i do spontanicznych
ucieczek w leśne szlaki, dukty lub malownicze tereny zielone, a
przy tym zależy Ci na wygodzie i lżejszej konstrukcji – wybierz
crossowy model TABOU Flow. Rowery crossowe TABOU
zapewniają przede wszystkim dużą wygodę jazdy wynikającą z
zastosowania idealnej dla tego typu rowerów geometrii ramy.

Precyzyjne hamulce
Hamulce V-brake zapewnią Ci niezwykłą skuteczność i
bezpieczeństwo podczas hamowania. Dzięki wykonaniu z
trwałych materiałów posłużą Ci przez długi okres czasu bez
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konieczności wymiany na nowe. Tabou Flow wyposażony jest w
hamulce V-brake, to bardzo popularne i uniwersalne hamulce
szczękowe, stosowane w rowerach MTB, trekkingowych,
miejskich.

Ekonomiczne i trwałe przerzutki Shimano
Altus
Komponenty z grupy Altus można scharakteryzować w trzech
słowach: dokładność, precyzja i styl. Przerzutki tej grupy
odznaczają się dokładną zmianą przełożeń przy zmniejszonej
utracie energii pedałowania, dużą siłą hamowania i doskonałą
skutecznością hamulców, zapewniającą precyzyjną kontrole
prędkości oraz stylową konstrukcją i smukłym profilem. Napęd
Shimano oferuje nam 14 biegów z tylną przerzutką Shimano
Altus oraz przednią Shimano Tourney.

Lekka, 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. Lekki materiał
wykonania, poprawi dynamikę jazdy pod górę oraz sprawi, że
wniesienie roweru po schodach będzie łatwe i przyjemne.
Geometria ramy pozwala na zajęcie wygodnej, wyprostowanej
pozycji za kierownicą. Dzięki temu siedzimy wyprostowani i
czujemy się komfortowo. Nie obciążamy kręgosłupa i
przedramion, a przy tym zachowujemy lepsze pole widzenia na
drogę.

Duże koła rowerowe 28 cali
Duże koła idealnie sprawdzają się w rowerach szosowych i
Cross. Dzięki swojej średnicy znacząco pochłaniają nierówności
terenu. Większa średnica daje też lepszą przyczepność. Koła
wykonane są z najlepszych materiałów i dzięki swojej budowie
znacznie zwiększają szybkość jazdy. Duże koła 28 cali
poprawiają płynność jazdy po gorszej nawierzchni i bardzo
dobrze utrzymują prędkość. Komfort jazdy dodatkowo podnosi
przedni amortyzator.

Producent
Kolor
Rozmiar kół
Rozmiar ramy
Materiał ramy
Widelec przedni
Mechanizm korbowy
Środek suportu
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Kaseta / wolnobieg
Łańcuch
Piasty
Obręcze
Szprychy
Opony
Dętki
Hamulce
Dźwignie hamulca
Kierownica
Liczba biegów
Waga
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Tabou
Czarny
28"
19"
Aluminium
ZOOM 141 AMS / ALU / 50MM TRAVEL
SHIMANO TY501 46/30T
CARTRIDGE
SHIMANO TOURNEY TY-710
SHIMANO ALTUS M310
SHIMANO ALTUS ST-EF500
SHIMANO HG-200
KMC Z-7
SHIMANO RM35 / QR
ALU / CNC / BLACK
UCP / BLACK
IMPAC SMARTPAC / 700x40C
FV / PRESTA
ALU / V-BRAKE
SHIMANO ST-EF500
ALU / 31,8MM / 680MM
14
14,5kg

Karta gwarancyjna
Oryginalne opakowanie
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