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Koła DT Swiss 350
Straightpull XM481
AM 3.9 29'' 1810g
Cena

1 478,00 zł

Dostępność
Numer katalogowy

00247

Producent

FitWheels

Wybierz Opcje
W FITWHEELS tworzymy koła. Jak wielu jest kolarzy, tak wiele jest potrzeb w zakresie doboru i spersonalizowania
odpowiedniego zestawu kół. Produkując koło posiłkujemy się tylko podzespołami renomowanych firm. Wychodząc na przeciw
potrzeb klienta umożliwiamy, za pomocą formularza kontaktowego na pełne dopasowanie specyfikacji kół do potrzeb klienta.
Wszystkie koła zbudowane przez FITWHEELS przechodzą przez wymagający proces zapewniający wysoką jakość końcową
produktu. DT Swiss - Szwajcarski producent kół, piast, obręczy oraz innych podzespołów niezbędnych do budowy kół na
najwyższym poziomie. Produkty tej marki słyną z wysokiej jakości wykonania, bezawaryjności i niepowtarzalnego designu.
Sapim - Belgijska firma specjalizująca się w produkcji szprych i nypli do produkcji kół. Wraz z Firmą DT Swiss są
niezaprzeczalnymi liderami na rynku w swojej branży.
Prezentowany zestaw kół zbudowany jest w z komponentów DT Swiss oraz Sapim. Zestaw zaprojektowany z myślą o
wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie bezawaryjność, niską masę oraz indywidualny design. Zestaw kół jest
kompatybilny z systemem tubeless ready. Koła posiadają taśmę tubeless ready DT Swiss.
Koła wyposażone są w piasty DT Swiss 350. Jest to synonim trwałości i bezawaryjności. Piasta przednia posiada dwa łożyska
maszynowe. Piasta tylna wyposażona jest w cztery łożyska maszynowe oraz system ratchet (18zębowy), który gwarantuje
doskonałą prace wolnobiegu. Serwisowanie tylnej piasty jest bardzo proste. Serwis nie wymaga stosowania narzędzi
Zastosowane obręcze to XM 481 - 29 ”Disc MTB Kolarze którym podoba się pomysł nadania swoim oponom dodatkowej
objętości i przyczepności, znajdą idealnego partnera w XM 481. Jego pełna 30-milimetrowa szerokość wewnętrzna oraz
minimalny hak i doskonała kompatybilność z systemem tubeless sprawiają, że jest on gotowy do pokonania wszystkich
wymagających tras, zarówno w górę jak i w dół góry.
Felga w specjalnej wersji kolorystycznej.
Elementami łączącymi piasty z obręczami są szprychy i nyple .
Bezkompromisowo zastosowaliśmy szprychy DT Swiss Competition w wersji Race. Szprychy są cieniowane 2.0-1.6-2.0.

Anodowane nyple Sapim polyax są pokryte specjalną powłoką, która zwiększa wytrzymałość i umożliwia łatwiejsze budowanie
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kół. Nypel aluminiowy zdecydowanie obniża masę kół.
Opatentowana przez Sapim technologia Secure Lock jest mechanizmem blokującym, który zapobiega odkręcaniu się nypli.
Wysoce precyzyjne i dokładne maszyny zostały specjalnie opracowane do produkcji tego typu systemu blokującego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Przednia oś: 5/100 mm QR (+ 80,00 zł ), 12/100 mm TA , 15/100 mm TA , 5/100 mm QR (+ 80,00 zł ), 15/110 mm TA / Boost
(+ 40,00 zł ), 15/110 mm PS
Tylna Oś / bębenek: 5/135 mm QR Shimano MTB , 5/135 mm QR Sram XD MTB (+ 70,00 zł ), 12/142 mm TA Shimano MTB ,
12/142 mm TA Sram XD MTB (+ 70,00 zł ), 12/148 mm TA / Boost / Shimano Microspline (+ 190,00 zł ), 12/148 mm TA / Boost
/ Shimano MTB (+ 40,00 zł ), 12/148 mm TA / Boost / Sram XD MTB (+ 110,00 zł ), 5/141 mm QR / Boost / Shimano MTB (+
40,00 zł ), 5/141 mm QR / Boost / Sram XD MTB (+ 110,00 zł )
System Ratchet: Ratchet 18T , Ratchet 36T (+ 200,00 zł ), Ratchet 54T (+ 310,00 zł )
Piasta przednia: DT Swiss 350 straightpull disc brake
Piasta tylna: DT Swiss 350 straightpull disc brake
Rodzaj hamulców: tarczowe
Mocowanie tarczy: CL - CenterLock , IS - 6 śrub
Obręcze: DT Swiss XM 481
Rozmiar kół: 29cali
Materiał Obręczy: Aluminium
Ilość szprych Przód / Tył: 28 / 28
Rodzaj ogumienia: Opona
Kompatybilność z systemem TL-Rea: Tak
Szerokość wewnętrzna obręczy: 30mm
Szprychy: Dt Swiss competition race Straight pull 2.0/1.6/2.0
Nyple: Sapim SILS sLock polyax aluminium
Przeznaczenie: All Mountain
Zalecana maksymalna waga użytkow: 110kg
Gwarancja: 2 lata door to door
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