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FUJI TRANSONIC 1.1 2020
SRAM RED eTap AXS 2x12
Cena

25 499,00 zł

Cena poprzednia

33 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Rozmiar ramy

L (56 cm)

Kolekcja

2020

Opis produktu
Jak sprawić, by świetny aerodynamiczny rower był jeszcze lepszy? Poprzez dostosowanie rewolucyjnego projektu Linear ujawnionego w
miażdżącym sukcesie nowego Supreme do sztandarowego projektu Fuji, wyścigowego modelu Transonic. Zniknęły zaokrąglone rurki, które
określały poprzedni rower, jako jeden z najszybszych w okolicy. Nowa rama wykorzystuje technologię Kammtail - ścięte profile mające na celu
poprawę wydajności aerodynamicznej przy wszystkich kątach wiatru. W modelach z hamulcami tarczowymi zaciski są osłonięte, aby dodatkowo
oszukać wiatr oraz zatosowano kompletna integracja kabli w topowych modelach eTap i Di2 by nie popsuć tego efektu. Czas by odświeżyć swój
słownik bo dziś szybkość znaczy TRANSONIC !
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Computational Fluid Dynamics (CFD) Rama projektowana w oparciu o analizę która zapewnia minimalizację przepływu powietrza nad każdą
sekcją ramy.
- Kształty profili ramy w technologi Kammtail - powodują mniejszy opór pod wszystkimi kątami
- High compaction molding pomaga wyeliminować zmarszczki materiału i nadmiar żywicy by dostarczyć najlżejszą i najmocniejszą ramę jak to
tylko możliwe.
- Progresywny stack i reach, geometria zapewnia, że wszystkie rozmiary umieszczają zawodników w idealnej pozycji.
- Osie przelotowe przednie i tylne o średnicy 12 mm zapewniają dodatkową sztywność.- Owalne, super cieńka w pełni karbonowa sztyca
- Aero sztyca z dostępną tri pozycją
- Pełna kierownica areo ze spadem -17 stopni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY
WKŁAD SUPORTU
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KLAMKOMANETKI
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA
OPONY
HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO
SZTYCA
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C15 HC ultra high-modulus carbon w/ High Co
BB, double water bottle mounts, flat-mount di
replaceable hanger
FC-330 carbon monocoque with tapered carbo
SRAM RED carbon, 48/35T
SRAM RED, PF30
SRAM RED eTap AXS, braze-on mount
SRAM RED eTap AXS
SRAM RED eTap AXS HRD, 2 x 12-speed
SRAM RED XG-1290, 10-33T
SRAM RED AXS 12-speed w/ PowerLock
Oval Concepts 950 Disc, Centerlock 12mm Th
Vittoria Open Corsa, 700 x 25c, 320 tpi, foldin
SRAM RED Hydraulic, 160/140 Rotors
Integrated sealed bearing
Oval Concepts 990 Aero carbon, 31.8mm clam
Oval Concepts 790 Aero, 3D-forged, -17 degre
Anti-Slip Silicone
Oval Concepts X38c with pressure relief zone,
Oval Concepts Transonic Aero, 300mm 46-52c
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7,86 kg

