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Rower Kellys ARC 50 model
2018
Cena

4 399,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

K18024

Opis produktu
RAMA:
Wyścigowa geometria lekkiej aluminiowej ramy oraz aerodynamiczny karbonowy widelec gwarantują pełną kontrolę w
zakrętach, zwrotność i wysoką stabilność przy wysokich prędkościach.
HAMULCE:
Hamulce Shimano ze 160-milimetrowymi tarczami oferują najwyższą moc i precyzję hamowania dostępną w kolarstwie szosowym.
NAPĘD:
Wydajny napęd Shimano 105 jest synonimem najwyższej jakości, precyzji działania oraz lekkości w swojej klasie, a dzięki
konfiguracji 2x11 oferuje szeroki zakres przełożeń.
WIDELEC:
Aerodynamiczny w pełni karbonowy widelec z kompozytową rurą sterową to nie tylko niska waga, ale także precyzja
prowadzenia oraz stabilność przy wysokich prędkościach.

Specyfikacja

rama Kellys Endurance Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing

rozmiary ram S (500mm) / M (532mm) / L (559mm)

widelec KELLYS Carbon Disc (1.5 tapered steerer)

stery FSA 1.5 semi-integrated

suport SHIMANO BB-RS500
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korby SHIMANO RS510 compact (50x34) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)

manetki SHIMANO 105 ST-5800 Dual Control

przerzutka przód SHIMANO 105 5800

przerzutka tył SHIMANO 105 5800 (direct mount)

ilość biegów 22

kaseta SHIMANO 105 CS-5800-11 (11-28)

łańcuch SHIMANO HG-600-11 (106 links)

hamulce SHIMANO RS317 front / RS305 rear Mechanical Disc

tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear

dżwignie hamulcowe SHIMANO 105 ST-5800 Dual Control

linki hamulcowe JAGWIRE stainless

piasty NOVATEC Disc (28 holes)

obręcze KELLYS Spark 622x15 (32 holes / 1 eyelets)

szprychy stainless steel black

opony SCHWALBE Lugano K-Guard 25-622 (700x25C)

wspornik kierownicy KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)

kierownica KLS Active Road - diam 31.8mm / width 400m (S), 420mm (M), 440mm (L)

chwyty KELLYS bar tape - gel padding

sztyca KLS Active Road - diam 30.9mm / length 350mm (M), 400mm (L)

siodło KLS SlipStream cr-mo

Produkt posiada dodatkowe opcje:
rozmiar ramy- szosowe: 500mm , 530mm , 560mm
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