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Trek Marlin 7 21
Cena

3 399,00 zł

Numer katalogowy

27,5, 29

Opis produktu
Rower górski Trek Marlin 7 2021
Marlin 7 to pierwszy w kolekcji rower górski nadający się do ścigania. Płynnie pracujący, lekki widelec RockShox i usprawnione
części czynią z tego modelu najlepszy wybór dla osób rozpoczynających przygodę z kolarstwem, które szukają szybkiego
hardtaila do cross country, który może się mierzyć z wyższej klasy rowerami na wyścigi.
Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Szlaki to dla Ciebie coś nowego, ale masz konkretne aspiracje do jazdy po singletracku i chcesz gotowego na wyścigi roweru
górskiego z usprawnieniami w osprzęcie znacznie poprawiającymi osiągi, w tym z wyższej jakości widelcem amortyzowanym i
napędem 1x o szerokim zakresie przełożeń.
Użyte technologie
Lekka rama z wewnętrznym prowadzeniem linki przerzutki i przewodu hamulcowego, płynniejszy widelec RockShox Judy z
blokadą, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano i prosty napęd 1x, w którym nie ma przedniej przerzutki, a to oznacza
bardziej uporządkowaną i prostszą pracę. Nie martw się. Z szerokim zakresem kasety 11-46 nie zabraknie Ci przełożeń na
ostre podjazdy i potężne zjazdy.
Ostatnie słowo
Zawieszenie RockShox, szeroki zakres przełożeń i wysokiej klasy części czynią go idealnym wyborem spośród gamy Marlin dla
rozpoczynających jazdę na rowerze górskim, którzy chcą poważnej maszyny. To rower zdolny do zmierzenia się z maratonami
w terenie i wyścigami XC.
Rozmiary
13,5, 15,5" (koła 27,5"); 17,5, 18,5, 19,5, 21,5, 23" (koła 29")

Dane techniczne
Wyposażenie
To jeden z naszych najpopularniejszych rowerów i nie bez powodu. Zyskujesz maksimum korzyści plus maksimum
wszechstronności—to w 100% wyścigowy rower górski, ale z mocowaniami bagażnika tylnego, więc możesz z niego korzystać
również podczas dojazdów do pracy
Zapewnia wiele radości i wrażenia z jazdy jak o wiele droższy rower górski
Wspaniałe zawieszenie w jeszcze wspanialszej cenie
Napęd 1x daje Ci wszystkie biegi, których potrzebujesz i żadnych zbędnych
Modele Marlin w rozmiarach XS i S mają zagiętą rurę górną i niższy przekrok, dzięki czemu osobom o drobniejszej posturze
łatwiej wsiąść na rower i z niego zejść
Opis
MasaM - 13.77 kg / 30.35 lbs (z dętkami)
Frameset
FrameAlpha Silver Aluminum, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR
ForkRockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 100mm QR, 100mm travel
Wheels
Front HubFormula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR
Rear HubFormula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR
RimsBontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, presta valve
TiresBontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.20"
Drivetrain
ShiftersShimano Deore M4100, 10 speed
Rear derailleurShimano Deore M5120, long cage
CrankFSA Alpha Drive, 28T steel ring, Boost
Bottom bracketFSA, 73mm, threaded cartridge
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CassetteShimano Deore M4100, 11-46, 10 speed
ChainKMC X10, 10 speed
PedalsVP-536 nylon platform
Components
SaddleBontrager Arvada, steel rails, 138mm width
SeatpostBontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset
HandlebarBontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise
StemBontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree
GripsBontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
HeadsetSemi-integrated, 1-1/8"
BrakesetShimano MT200 hydraulic disc
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