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Rower Tabou Wizz 1.0 29 R18
M Da 2022 cza-róż
Cena

1 899,00 zł

Cena poprzednia

2 249,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

133476

Kod producenta

TAB22-6230

Kod EAN

5904257300751

Producent

Tabou

Kolor dominujący

czarny

Rocznik

2022

Amortyzator

przód

Ilość biegów

21

Materiał ramy

aluminium

Rodzaj

górski

Rozmiar koła

29"

Rozmiar ramy

18"

Typ ramy

damska

Przerzutki

kaseta

Hamulec

v-brake

Korba

trzyrzędowa

Opis produktu
Niezastąpiony kompan w trakcie wycieczek
górskich!
Jeśli masz ochotę na jazdę w bardziej wymagającym terenie,
chcesz zmierzyć się czasem z górskimi ścieżkami, wdrapać się
na pobliski szczyt i zobaczyć z niego piękną panoramę i nie
martwić się, że zaskoczy Cię jakiś trudniejszy odcinek trasy –
sięgnij po TABOU Wizz . Wykonany został tak, byś mógł
sprostać każdemu wyzwaniu. Zastosowane materiały
sprawiają, że rower jest lekki i wytrzymały. Ten model z
pewnością doskonale sprawdzi się podczas jazdy po
nierównych leśnych alejkach.

Aluminiowa rama
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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.

Precyzyjne hamulce V-Brake
Hamulce typu V-brake są najbardziej klasycznymi i
uniwersalnymi hamulcami rowerowymi, które znajdą
zastosowanie zarówno w rowerach górskich, miejskich, jak i
turystycznych. Prosta konstrukcja zapewnia bardzo dobrą siłę
hamowania oraz wagę, a linka hamulcowa sprawia, że hamulce
tego typu są bardzo proste w obsłudze i tanie w eksploatacji i
serwisowaniu.

Komponenty wysokiej jakości
Kupując rower górski zwróć uwagę na jakość osprzętu i jego
dopasowanie do trudnych warunków. Najbardziej znane i
niezawodne są oczywiście komponenty Shimano z grupy MTB.
Rowery górskie Tabou wyposażone są w kilka konfiguracji
przerzutek tej kultowej marki. Rower posiada przerzutkę tylną
Shimano Altus M310 oraz przednią Tourney TY-700, które nie
zawiodą Cię podczas żadnej wyprawy.

Wyposażenie roweru MTB
Rowery MTB TABOU wyposażono ponadto w koła 29 cali z
mocnymi obręczami dwukomorowymi i grubymi oponami z
głębokim bieżnikiem. Pomaga to w jeździe z dala od głównych
szlaków, czyli wszędzie, gdzie mierzymy się z piachem, błotem
i kamieniami. Przedni amortyzator to podstawa prawdziwej
jazdy terenowej. W przypadku rowerów górskich TABOU
odznacza się on parametrami wystarczającymi do
pokonywania bardziej wymagających odcinków.

Producent
Rozmiar ramy
Rozmiar kół
Materiał ramy
Widelec przedni
Komplet sterowy
Hamulce
Dźwignie hamulca
Mechanizm korbowy
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Kaseta / wolnobieg
Łańcuch
Kierownica
Siodło
Liczba biegów
Piasty
Opony
Dętki
Waga

Rower Tabou Wizz 1.0 29 R18 M Da 2022 cza-róż
Karta gwarancyjna
Oryginalne opakowanie
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Tabou
18"
29"
ALU / HYDROFORMING
SUNTOUR XCE / 100MM TRAVEL
ZS / CARTRIDGE
ALHONGA / V-BRAKE / ALU
SHIMANO ST-EF500
SHIMANO TOURNEY TY301 / 42/34/24T
SHIMANO TOURNEY TY-700
SHIMANO ALTUS M310
SHIMANO TOURNEY ST-EF500
SHIMANO HG200 / 12-32T
KMC Z-7
ALU / 31,8MM / 690MM
TABOU MTB
21
SHIMANO TX505 / QR
IMPAC SMARTPAC / 29 x 2.10
FV / PRESTA
14,5kg
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