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ROWER MONDRAKER PODIUM
R 29er 2021 SHIMANO XT
1X12 FOX KASHIMA
Cena

18 999,00 zł

Cena poprzednia

21 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Rozmiar ramy

S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL:
510mm

Kolekcja

2021

Opis produktu
Jesteś fanem XC i chcesz jeździć najlepiej jak potrafisz. Słowo Odpuścić nie istnieje w twoim słowniku. Chcesz wygrywać ?
Wtedy znamy sekret. Okay, to nie jest wielka tajemnica: jedź na najszybszym możliwym rowerze i rozwijaj swoje umiejętności, aż będziesz mógł
wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Ale skąd wiesz, który z rowerów jest najszybszy w swojej klasie?
Przypomnij sobie pierwszą i najważniejszą radę, którą usłyszałeś, zaczynając przygodę z rowerami cross country: „kup najlżejszą ramę, na jaką
Cię stać”.
Ta stara rada jest nadal aktualna. A kiedy najstarsze zasady spotykają się z najnowszymi pomysłami i materiałami, wtedy dzieje się magia.
Nowa rama na 2021 Mondraker Podium waży zaledwie 775 g (rozmiar M) - jest to najlżejszy produkowany hardtail na świecie.
Z Podium nie ma kompromisu w zakresie obsługi, niezawodności, specyfikacji lub ceny - wręcz przeciwnie. To tylko sprytny projekt, świetne
materiały i know-how, które pochodzi z 20 lat przełomowych innowacji, a wszystko to dzięki wkładowi naszych najlepszych kolarzy z zespołu
PMX, którzy umieścili Podium tam, gdzie należy - na świecie Pucharu i Mistrzostw Świata.
Nadal nie jestem pewien? Aby ta przewaga lekkości naprawdę się liczyła, potrzebujesz roweru, który świetnie się prowadzi i łączy w sobie
najbardziej efektywne i wydajne komponenty w każdym przedziale cenowym ...
Duży zasięg w geometrii XC Forward - we wszystkich czterech rozmiarach - i super krótki mostek sprawiają, że prowadzenie jest szybkie i
precyzyjne. Zaktualizowana geometria na 2021 r. Z mniejszym kątem główki, bardziej stromą rurą podsiodłową i krótszym tylnym trójkątem, w
połączeniu z płynnym 100-milimetrowym skokiem jednych z najlepszych dostępnych obecnie widelców dzięki temu rama Podium zapewnia
naturalne, neutralne, wyważone uczucie, niezrównaną sprawność podczas wspinaczki i pewność siebie przy każdej prędkości.
Dzięki nowej konstrukcji Minimal Concept Design i układowi Stealth Air Carbon, wykorzystującemu najwyższej jakości włókna węglowe o
wysokim module sprężystości, rama hardtail 2021 Podium 29er jest lżejsza, sztywniejsza, czystsza, bardziej podatna i bardziej wydajna niż
kiedykolwiek. Smukła rama jest doskonale wyważona dzięki eleganckim liniom, jeszcze bardziej wydajnemu wykorzystaniu materiału z włókna
węglowego i nowej geometrii, która zapewnia pewne prowadzenie i zwycięskie w wyścigach przenoszenie mocy.
Dodaj szereg nowych, schludnych akcentów, takich jak ukryta prowadnica linki, solidna stabilność osi Boost i wygoda nowego uniwersalnego
haka przerzutki, a otrzymasz wszechstronny, bezkonkurencyjny rower XC.
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Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward G
cable routing, Boost 12x148mm rear axle, ded
Fox 32 29 Float FIT4 EVOL Step Cast Factory
remote lockout, offset 44mm. Settings: lock
preload
Onoff Titan tapered for 1-1/8” to 1-1/2” hea
51.9x40x8x45ºx45º
DT Swiss XR1700 Spline 29, 25mm internal w
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PIASTY
SZPRYCHY
OPONY
MOSTEK
KIEROWNICA
SZTYCA
SIODEŁKO
HAMULCE

MANETKI
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KASETA
MECHANIZM KORBOWY
SUPORT
PEDAŁY
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA

Geometria
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Front : DT 350, Boost 15x110mm, CenterL
CenterLock, MS freehub
DT Competition, straightpull
Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compoun
MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +
Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width:
Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.
Fizik Antares R7
KLAMKI: Shimano XT M8100, ergonomic ant
adjust, ZACISKI: SShimano XT M8110, MT800
PRZÓD: postmount
Shimano SLX M8100, Rapid Fire Plus, 12s
BRAK
Shimano XT M8100, SGS, Shadow+, 12s
Shimano SLX M7100 10-51T Hyperglide+, 12s
Shimano XT M8100 Boost, Hollowtech II, Q-fac
Shimano XT MT800 BSA, 68/73mm
BRAK
Shimano Deore M6100, 12s, Quick-link
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
8,9 kg
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