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DANE TECHNICZNE

AMORTYZATOR:

FOTEL:

PEDAŁY:

ZAGŁÓWEK:

BAGAŻNIK:

NAPĘD: Shimano 3x9 27 biegów

OBRĘCZE: Dartmoor Raider, szprychy ze stali nierdzewnej

HAMULCE: Tarczowe Avid BB5

Tył- 26'' Przód-20''

Tył powietrzny z regulacją

Regulowany, przewiewna siatka taktyczna 

Platformowe

BŁOTNIKI: SKS Germany

LUSTERKA: AJS Poland

Pełna regulacja

Tylny, na duże sakwy wyprawowe

SILNIK: Bezprzekładniowy, 48V, 250-1500W

BATERIA: li-Lon 48V, 1128 Wh

LCD
DISPLAY

150 kg
MAX. WAGA

Z E R O
E M I S Y J N Y

Koła



xtremee

DANE TECHNICZNE

AMORTYZATOR:

FOTEL:

PEDAŁY:

ZAGŁÓWEK:

BAGAŻNIK:

NAPĘD: Shimano 3x9 27 biegów

OBRĘCZE: Dartmoor Raider, szprychy ze stali nierdzewnej

HAMULCE: Tarczowe Avid BB5

Tył- 26'' Przód-20''

Tył powietrzny z regulacją

Regulowany, przewiewna siatka taktyczna 

Platformowe

BŁOTNIKI: SKS Germany

LUSTERKA: AJS Poland

Pełna regulacja

Tylny, na duże sakwy wyprawowe

SILNIK: Bezprzekładniowy, 48V, 250-3000W

BATERIA: li-Lon 48V, 1800 Wh

LCD
DISPLAY

150 kg
MAX. WAGA

Z E R O
E M I S Y J N Y

Koła:



DANE TECHNICZNE

AMORTYZATOR:

FOTEL:

PEDAŁY:

ZAGŁÓWEK:

BAGAŻNIK:

NAPĘD: Shimano 3x9 27 biegów

OBRĘCZE: Fatbike, szprychy ze stali nierdzewnej

HAMULCE: Tarczowe Avid BB5

Tył- 26'' Przód-20''

Tył powietrzny z regulacją

Regulowany, przewiewna siatka taktyczna 

Platformowe

BŁOTNIKI: SKS Germany

LUSTERKA: AJS Poland

Pełna regulacja

Tylny, na duże sakwy wyprawowe

SILNIK: Bezprzekładniowy, 48V, 250-3000W

BATERIA: li-Lon 48V, 1800 Wh

LCD
DISPLAY

150 kg
MAX. WAGA

Z E R O
E M I S Y J N Y

Koła

FATTRIKE



KONFIGURACJA

Opony:

Grupa osprzętu:

Off-road Szosa

Shimano Shimano

Prosta i trwała konstrukcja.
Grupa stworzona dla osób,
które stawiają na
wytrzymałość oraz dobry
stosunek jakości do ceny.

Precyzja podczas zmiany
biegów oraz wysoka jakość
wykonanych detali sprawi,
że docenisz kunszt
Japońskiej inżynierii.

Szerokie opony 2.8
cala pozwalają na
swobodną jazdę w
trudnym terenie a
wizualnie nadają
trajce sportowego
charakteru.

Docenisz Schwalbe
Maraton z plusem o
szerokości 1.7 cala. To
opony, które podczas
długich wypraw nie mają
sobie równych.



Hamulce:

Dodatkowa Bateria:
48V 1128 Wh 48V 1800 Wh

AVID AVID Shimano

Proste w obsłudze i
niezawodne mechaniczne
hamulce avid bb5 pozwolą
cieszyć się długim i
bezpiecznym
użytkowaniem.

Avid bb7 to najlepsza grupa
mechanicznych hamulców
tarczowych. Dzięki
intuicyjnej obsłudze możesz
przenieść się bezpiecznie w
najdalsze zakątki świata.

Stawiając na hydrauliczne
hamulce Shimano, możesz
mieć pewność, że nie ważne
jakie warunki na drodze
spotkasz, ich praca zawsze
będzie na najwyższym
poziomie.

Dzięki dodatkowej baterii
podwoisz dystans jaki
pokonasz trajką w wersji
Hunter. 

Bateria do silnika o dużej
mocy 45 A pozwoli Ci na
podwójną dawkę jazdy
Hunterem w wersji
EXTREME oraz Fattrike



AKCESORIA
Oświetlenie:

Szybka regulacja korby:

LaLampa posiada 6
ledów o strumieniu
światła 4000 lumenów.
Skutecznie oświetli
Twoją nocną wyprawę,
dając doskonałą
widoczność na drodze.

Tylna lampa oraz kierunkowskazy
zainstalowane na fotelu poprawiają
bezpieczeństwo w ruchu miejskim.

Widoczność ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo
użytkownika roweru. W tej kwestii nie ma
kompromisów. W naszych produktach pakiet oświetlenia
zawiera: przednie i tylne lampy LED, kierunkowskazy
oraz sygnał dźwiękowy. Całość podłączona do
przetwornicy 12 V, który zasilany jest z akumulatora
rowerowego.

Regulacja korby to sposób na
szybkie dopasowanie roweru
do długości nóg, umożliwia
również proste wyregulowanie
łańcucha po transporcie
roweru.

Zainstalowany na
kierownicy ergonomiczny
panel do sterowania
światłami oraz sygnałem
dźwiękowym, pozwoli
zachować pełną kontrolę
nad instalacją.



Bagażnik górny:

Sakwa podręczna:

Bagażnik podręczny:

Sakwa tylna:

Daje możliwość podpięcia sakw oraz
zasobników. Jego położenie pozwala
sięgnąć po najpotrzebniejsze rzeczy
bez konieczności zsiadania z roweru.

Dostosowana do montażu na bagażniku podręcznym.
Wyposażona w kieszonkę na bidon oraz usztywnione
ścianki.

Wodoszczelna sakwa przygotowana specjalnie do
kilkutygodniowych wypraw. 20 Litrów pojemności oraz
możliwość szybkiego demontażu daje wygodę podczas
podróży.

Idealny do dużej ilości ładunków.
Długie wyprawy często wiążą się z
potrzebą rozbudowania roweru o
dodatkową przestrzeń. Taki bagażnik
umożliwi zabranie ze sobą dwa razy
więcej sprzętu.



Uchwyt do
wstawania:

Poduszki pod
nadgarstki:

Podłokietnik:

Uchwyt ułatwia wstawanie z siedziska. Można
go zamontować nad korbą, jest regulowany.

Zapewnia również stabilne podparcie podczas
wsiadania. Można go też wykorzystać do

montażu różnych elementów, m.in. kamery,
nawigacji czy bidonu.

Poduszki poprawiają komfort
podczas długiej podróży.
Możliwość regulacji wysokości
pozwala na dopasowanie ich pod
swoje wymagania.

 Szeroki zakres regulacji umożliwia
dopasowanie ich do własnych
wymagań, poprawiając
bezpieczeństwo oraz możliwość
sterowania jedną ręką. 

kontakt@dekers.pl ul. Konecka 28a
26-333 Paradyż

PL: 791628486


