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Link do produktu: https://www.am-protectbaby.pl/gokart-na-pedaly-niebieski-pompowane-lozyskowane-kola-50-kgp-7539.html

Gokart na pedały Niebieski
Pompowane Łozyskowane
Koła 50 kg
Cena

499,00 zł

Cena poprzednia

475,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

F8-NIEBIESKI-HURT

Waga paczki brutto

16 kg

Wymiar opakowania

89x62x40 cm

Opis produktu
-NOWO?? - WIELKI Gokart na peda?y Pompowane ?o?yskowane Ko?a

Spraw by Twoje dziecko poczuło się jak prawdziwy kierowca rajdowy i świetnie bawiło się
na świeżym powietrzu !! Pojazd dla dzieci lubiących szybką jazdę. Rozwija kondycję
fizyczna już od najmłodszych lat!
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***GŁÓWNE ZALETY GOKARTA***

Gokart został wyposażony w miękkie pompowane koła łożyskowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas
jazdy kierowca będzie czuł się komfortowo w każdych warunkach
Regulowane siedzisko dzięki czemu kierowca może dobrać odpowiednią pozycję do swojego wzrostu i czuć się
komfortowo podczas jazdy. Regulowane siedzenie to również gwarancje że gokart rośnie razem z dzieckiem. Regulacja
10 cm
Napęd łańcuchowy i metolowa zębatka. Takie rozwiązanie to gwarancja że gokart jest mocny i stabilny podczas
jazdy.
Gokart został wyposażony w hamulec ręczny na oba tylne koła dzięki czemu można go swobodnie zostawić na
pochyłym terenie
Sportowa wyprofilowana kierownica dzięki czemu kierowca ma pewny chwyt i może czuć się komfortowo podczas
pokonywania pokonywania najbardziej ostrych zakrętów
Bogata kolorystyka i dokładność wykonania zachęcą Twojego malucha do wspólnej przejażdżki.
Przekładnia umożliwiająca jazdę do przodu/tyłu oraz wolny bieg,
Rozwija kondycję fizyczną już od najmłodszych lat u dostarcza wiele radości
Metalowa rama która zapewni stabilność i wytrzymałość gokarta

***PARAMETRY TECHNICZNE***

długość całkowita: 123 cm,
szerokość (rozstaw kół): 57 cm,
wysokość do kierownicy ok.: 41 cm,
wysokość całkowita siedzenia ok: 73,5 cm,
wysokość siedzenia od ziemi ok: 44 cm
wysokość oparcia siedzenia ok.: 34 cm
średnica koła ok: 31 cm,
szerokość koła ok: 6 cm
prześwit: 11 cm
odległość przedniej krawędzi siedzenia siedzenia do najdalszego wysunięcia pedałów: 49 cm,
wymiary siedzenia:27,5 x20 cm
regulacja siedzenia ok: 10 cm
średnica kierownicy ok: 23,5 cm
waga: 14 kg,
obciążenie do 50 kg,
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Opis dla hurtowni
Gokart na pedały to wspaniały produkt na młodego kierowcy. Gokart został wykonany z najlepszej jakości materiałów.
Zastosowane w tym modelu pompowane łożyskowane koła to gwarancja komfortu podczas jazdy. Gokart został wyposażony w
możliwość jazdy przód/tył oraz neutral, hamulec ręczny na oba koła, antypoślizgowe pedały, możliwość regulacji fotela. Te
wszystkie cechy sprawiają że jest to wyjątkowy produkt w naszym sklepie.
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