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NAKŁADKA NA DESKOROLKĘ
ELEKTRYCZNĄ GOKART WÓZEK
Cena

289,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

PM-WDJ-02

Opis produktu

WÓZEK - JEŹDZIK DO DESKOROLKI
ELEKTRYCZNEJ
Model: POWERMAT PM-WDJ-02

Przeznaczenie
Jeździk, wózek do deskorolek elektrycznych typu Hoverboard przystosowany jest do modyfikacji desek elektrycznych.
Deskorolka elektryczna widoczna na zdjęciach nie jest częścią zestawu, a jedynie ma ukazać pełną funkcjonalność
sprzedawanego produktu.

Dane techniczne
Producent: Powermat
Model: PM-WDJ-02
Regulowane mocowanie do deski
Regulowana długość wózka
Rączki z ogumieniem
Koło wykonane z gumy
Wyprofilowane siedzisko

Wymiary
Min. szerokość mocowania na deskę: 43 cm
Szerokość maksymalna wózka: 51 cm
Długość maksymalna wózka: 103 cm
Długość minimalna wózka: 77 cm
Szerokość podnóża: 42 cm
Minimalna i maksymalna długość deski: 20 - 24,5 cm
Rozmiar koła: 16 cm

Regulacja nakładki
wygenerowano w programie shopGold

Dzięki zastosowaniu regulowanego mocowania, bez problemu zamocujemy wózek do hoverboarda 6,5" , 8", 10", a przez
zastosowanie nakładek z gumy nie porysujemy jej podczas montażu.
Dodatkowo w wózku zastosowano regulowane balancery do odpowiedniego wypoziomowania płaszczyzny deskorolki.

Regulowana kierownica
Klamra zaciskowa pozwala na szybki demontaż kierownicy.

Zapinanie deskorolki
Wózek mocowany jest za pomocą szerokich pasków zapinanych na rzepy, dzięki takiemu rozwiązaniu, bez problemu
dostosujemy zapięcie deskorolki.

Regulacja długości
Wózek wyposażony jest w łatwy system zmiany długości, który zapewni idealne dopasowanie do wysokości użytkownika.
Zabezpieczenie posiada system szybkiej zmiany długości przez podniesienie uchwytu, a po zakończeniu zmiany długości,
zabezpieczamy regulację przez dokręcenie śruby.
Wózek posiada regulację długości tylnej części wózka z podporami na nogi w zakresie 77 - 103 cm od początku siedziska do
podnóża.

Solidne koło jezdne
Koło jezdne o średnicy 16 cm wykonane z gumy można napompować, po czym zdecydowanie zmniejszają się wibracje
odczuwane w trakcie jazdy.

Gwintowane amortyzatory
Wózek wyposażony został w amortyzatory, gdzie za pomocą śrub regulacyjnych możemy przestawić szybko siłę amortyzacji
dla użytkowników o różnej wadze.
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