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Idade Sugerida

tam.

M

M

M

Local de Faturamento Peso (Kg) Bruto

Dimensões do produto 

(CxLxA)
Peso (Kg) Líquido

Dimensões do produto 

embalado (CxLxA)

Capacidade máxima

suportada (Kg)

Quadro Cassete

Câmbio Traseiro

Câmbio Dianteiro

Garfo Passadores

Suspensão traseira Guidão

Aros Suporte de guidão

Cubos Manoplas

Raios Movimento de Direção

Pneu Freios

Pedal Manete de freios

Pedivela Selim

Movimento Central Canote do Selim

Corrente Outros

M 1,60m a 1,80m Posição do Ciclista

COD. BARRAS (EAN)

DESCRIÇÃO

7891473037364

B. CALOI URBAM 700 T18R700V21 PTO A21

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode 

variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para 

que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que 

procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados 

encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de 

acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Confortável (eréta)

FP-H801S – Ahead Over

V-brake de alumínio

Plástico

DDK

Alumínio 27.2x350mm - ajuste com Quick Release

-

Aço - 170mm - 3v -  42/34/24

Feimin B908

KMC Z7

Plástico 

Inox

Vee Rubber 212 com faixa refletiva, 700x42C

Altura Sugerida*

URBAM 700 - PRETO - A21

Pronta para o dia-a-dia. A URBAM 2021 foi desenvolvida para suprir a necessidade de quem pretende incluir a bike em sua rotina – com 

bagageiro que permite carregar o material do trabalho ou da faculdade, paralamas que te protegerão contra poças d’água no caminho – ela é 

a bike ideal para a vida na cidade. Inspirada em Amsterdã, a capital mundial da bicicleta, ela tem toda sua beleza em suas cores discretas e 

pequenos detalhes na cor da capital holandesa.
-

004360.19000REFERÊNCIA (SKU)

Manaus/AM 16,5

100kg140x21x75cm

-

Roda livre 07 velocidades - 14-34D

ESPECIFICAÇÃO

15,2

Shimano Tourney - RDTY300 - 7vQuadro de alumínio com suporte para freios V Brake

Caloi Indexado – 3v

VeloShunfeng-HB02, 36F com Quick Release

-

Rapidfire Shift, Trigger 3/7v

MTB Alumínio - 31.8x640mm

Alumínio – 31.8x75mmVzan – 700 – 36F – Parede Dupla

Rígido de aço 


