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Kolečkové brusle Cronos 125
Cena:

3 674,- Kč

Dostupnost:

2-3 dny

Kód zboží:

1000280

Výrobce:

Tempish

Kategorie:

Pánské in-line brusle

Kolečkové brusle Cronos 125
Speciální extrémně univerzální model určený jak pro kratší trasy ve městě, tak i díky velkým kolečkům i na stezky. Stále populárnější brusle s tvrdým skeletem je svou
konstrukcí a vybavením určena pro absolutně univerzální použití.
Díky velmi krátkému podvozku je zaručena jednoduchá manévrovatelnost.
Brusle je v základu vybavena moderní kombinací třech koleček o velikosti 125 mm, díky nimž je možné dosahovat při jízdě vysokých rychlostí.
Do podvozku je možné namontovat i menší kolečka minimální velikosti 90 mm.
Pro pokročilé a zkušené bruslaře.
Skelet a podvozek RAPID jsou vyvinuty tak, aby snesly vysokou zátěž.
Skelet je vyroben z PE, dvoudílný s odvětráním ve spodní části skeletu i podešvi.
V horní části má skelet samosvornou přezku s pružinou + nártový pásek s dvojitým překrytím a mikropřezkou.
Pod patou je umístěn tlumič nárazů pro komfortnější jízdu. Na nejvíce zatěžovaném místě po boku brusle je vyměnitelný chránič, který je připevněn dvěma šroubky.
Podvozek TEMPISH RAPID 3S UNI je vyroben z vysoce pevné AL slitiny A356 a je velmi robustní a odolný.
Rozteč prvního a posledního kolečka je: 276 mm/10,87" Rozpětí montážních otvorů na botu 150 mm až 195 mm pokrývá nejčastěji používané rozteče 150, 165, 180 a
195 mm.
Otvor v podvozku pod nártem (v přední části) umožňuje příčné individuální nastavení pozice podvozku vůči botě dle stylu bruslení uživatele a dle tělesné stavby
uživatele. Povrchová úprava technologií Elox.
Kolečka: TEMPISH PU super hi-Rebound 3*125 90A
Stupeň únosnosti sportovního zatížení 4
Parametry:
- doporučené použití: sportovní street (urban) a freestyle bruslení, začínající, pokročilí i zkušení bruslaři
- kategorie: Fitness
- skelet: materiál PE, dvojitý s odvětráváním v obou částech ,kloub je šroubovatelný, nýtovaný vnější chránič
- vnitřní materiál: Fine Nylon, měkčený v oblasti Achillovy šlachy pro snadnější provádění freestylových triků, odvětraný po celém povrchu dírkovanou bandáží s
pamětí
- podvozek in-line: TEMPISH RAPID 3S UNI je vyroben z vysoce pevné AL slitiny A356, povrchová úprava ELOX
- typ kolečka: PU SHR
- průměr kolečka: 125 mm
- tvrdost kolečka: 90A
- ložiska: ABEC 9 chrome steel
- brzda: ne
- systém zapínání: tkaničky, nártový pásek s dvojtým překrytím a mikropřezkou, horní samosvorná přezka s pružinou
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