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KELLYS STAGE 50 2016
Cena

6 999,00 zł

Cena poprzednia

8 799,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

KELLYS

Opis produktu
Jest to szybki twentyniner oparty na zawodniczej ramie wykonanej z kompozytu włókien węglowych Kellys High-modulus
Carbon Composite. Konstrukcja ramy stanowi niezwykle lekki i wytrzymały monolit, którego kształt zoptymalizowano pod
kątem najniższej masy przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości i odporności na odkształcenia. Dla uzyskania jak najlepszej
wydajności pedałowania, tak istotnej w rowerach wyścigowych, rozbudowano okolice osi suportu znacznie usztywniając całość
konstrukcji. Aby zapewnić odpowiednie tłumienie drgań i wysoki komfort jazdy górne rury tylnego trójkąta zostały
spłaszczone, a sztyca siodła ma średnicą 27,2mm. Dodatkowo rama STAGE jest wyposażona w 12-milimetrową sztywną oś
tylnego koła. Rozwiązania takie jak wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, główka ramy z łożyskami o zmiennej
średnicy, a także metalowe osłony chroniące ramę przed uderzeniami łańcucha dopełniają obrazu nowoczesnej konstrukcji
roweru do ścigania. Limitowany STAGE 50 wyposażony jest w powietrzny widelec Rock Shox Recon Gold TK Solo Air o skoku
100mm z blokadą sterowaną manetką na kierownicy oraz napęd 2×10 oparty na komponentach Shimano Deore XT oraz SLX.
Układ hamulcowy stanowią sprawdzone Shimano Deore M615. W twentyninerach ważnym elementem są także koła – STAGE
50 toczy się na lekkich i precyzyjnie wykonanych kołach Mavic Crossride Light.
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KELLYS High-modulus Carbon Composite
HT 29 monocoque (12x142mm thru axle)
S (425mm) / M (475mm) / L (525mm)
ROCK SHOX Recon Gold TK (29), 100mm,
Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle
Lite 15mm thru axle
FSA 1.5 integrated
SHIMANO Press-Fit BB71-41A
SHIMANO SLX M675 Hollowtech II
(38x24) - length 170mm (S), 175mm (M L)
SHIMANO SLX SL-M670-B I-spec Rapidfire
Plus
SHIMANO SLX M675-E2 (direct mount)
SHIMANO Deore XT M781
20
SHIMANO CS-HG500-10 (11-34)
KMC X10L (112 links)
SHIMANO Deore M615 Hydraulic Disc
180mm front / 160mm rear
SHIMANO Deore BL-M615
ROCK SHOX Maxle Lite 15x100mm front /
SHIMANO AX65 12x142mm rear
MAVIC Crossride Light (29)
SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)
KLS Expert - diam 28.6mm / bar bore
31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm
(M), 90mm (L)
KLS Master FlatBar - bar bore 31.8mm /
width 680mm (S), 700mm (M), 720mm
(L)
KLS Advancer LockOn gel
KLS Master - diam 27.2mm / length

siodło
pedały
Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji bez uprzedzenia

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: S , M , L
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350mm (S), 400mm (M - L)
KLS Avenger
SHIMANO M505 SPD

