FICHA TÉCNICA

CALOI CROSS EXTRA LIGHT - AZUL - A21

ARO 20

MY 21

A Caloi Cross Extra Light que foi o grande sucesso da década de 80 e marcou uma geração, esta de volta! Fizemos uma releitura deste clássico,
mantendo as suas principais características. Venha viver esses momentos nostálgicos com a gente!
-

Idade Sugerida

tam.
REFERÊNCIA (SKU)

U

004372.39002

COD. BARRAS (EAN)

U

7891473037753

DESCRIÇÃO

U

B. CALOI CROSS EXT LIGHT R20 1V AZUL A21

Local de Faturamento

Manaus/AM

Dimensões do produto
(CxLxA)

-

Dimensões do produto
embalado (CxLxA)

1,18x20x55

Peso (Kg) Bruto

13,72

Peso (Kg) Líquido

11,74

Capacidade máxima
suportada (Kg)

100kg

ESPECIFICAÇÃO
Quadro

Quadro em Aço aro 20 estilo BMX com reforço, pintura bicolor nas
icônicas cores branco e azul com grafismo retrô.

Cassete

Roda Livre TRI-DIAMOND cromada de 1 velocidade com 16Dentes

Câmbio Traseiro

-

Câmbio Dianteiro

-

Garfo

Garfo em aço reto estilo BMX Street com ponteira e offset de 35mm

Passadores

Não se aplica

Suspensão traseira

Aros em aluminio anodizado Azul 36 furos com relevo para
assentamento dos raios
Cubos com flange alta de 36 Furos roletado em aluminio anodizado
Shunfeng

Guidão

Alumínio, Anodizado Azul
Guidão exclusivo caloicross com travessa em V anodizado azul 600x150x20º

Raios

Raios 14G em aço cromado com nipple anodizado azul

Movimento de Direção

Pneu

Wanda 20x2.125 azul com faixa bege estilo BMX

Freios

Pedal

Pedal em Aluminio com esferas e acabamento anodizado Azul

Manete de freios

Aros
Cubos

Pedivela
Movimento Central
Corrente

Pedivela exclusivo com logo caloicross em aluminio forjado de
170mm polido com coroa em aluminio 46Dentes anodizada Azul
Movimento central 124mm com esferas selado e cromado, eixo
ponta quadrada
KMC niquelada para uma velocidade com 92 elos

Altura Sugerida*
U
máximo 1,50m
*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.

Suporte de guidão
Manoplas

Selim
Canote do Selim
Outros
Posição do Ciclista

Ergonômica retrô “Estilo Naja” Azul de borracha
Movimento de direção VP modelo MH-203 cromado com guarda pó 22.2*30*27
Freios Dia-Compe modelo MX890 forjado a frio em aluminio
anodizados azul
Manetes Dia-Compe modelo MX121/Tech3 forjado a frio anodizados
azul
Selim Showell exclusivo caloicross em plastico branco com rail
cromado
Canote em aluminio anodizado azul exclusivo caloicross com 8 estrias
22,4x280
-

Estável (semi-inclinada)

FICHA TÉCNICA

21
CALOI CROSS EXTRA LIGHT - VERMELHO -MY
A21

ARO 20

A Caloi Cross Extra Light que foi o grande sucesso da década de 80 e marcou uma geração, esta de volta! Fizemos uma releitura deste clássico,
mantendo as suas principais características. Venha viver esses momentos nostálgicos com a gente!
-

Idade Sugerida

tam.
REFERÊNCIA (SKU)

U

004373.39003

COD. BARRAS (EAN)

U

7891473037760

DESCRIÇÃO

U

B. CALOI CROSS EXT LIGHT R20 1V VRM A21

Local de Faturamento

Manaus/AM

Dimensões do produto
(CxLxA)

-

Dimensões do produto
embalado (CxLxA)

1,18x20x55

Peso (Kg) Bruto

13,72

Peso (Kg) Líquido

11,74

Capacidade máxima
suportada (Kg)

100kg

ESPECIFICAÇÃO
Quadro

Quadro em Aço aro 20 estilo BMX com reforço, pintura bicolor nas
icônicas cores branco e vermelho com grafismo retrô.

Cassete

Roda Livre TRI-DIAMOND cromada de 1 velocidade com 16Dentes

Câmbio Traseiro

-

Câmbio Dianteiro

-

Garfo

Garfo em aço reto estilo BMX Street com ponteira e offset de 35mm

Passadores

Não se aplica

Suspensão traseira

Aros em aluminio anodizado Vermelho 36 furos com relevo para
assentamento dos raios
Cubos com flange alta de 36 Furos roletado em aluminio anodizado
Shunfeng

Guidão

Alumínio, Anodizado Vermelha
Guidão exclusivo caloicross com travessa em V anodizado vermelho 600x150x20º

Raios

Raios 14G em aço cromado com nipple anodizado vermelho

Movimento de Direção

Pneu

Wanda 20x2.125 vermelho com faixa bege estilo BMX

Freios

Pedal

Pedal em Aluminio com esferas e acabamento anodizado vermelho

Manete de freios

Aros
Cubos

Pedivela
Movimento Central
Corrente

Pedivela exclusivo com logo caloicross em aluminio forjado de
170mm polido com coroa em aluminio 46Dentes anodizada
Movimento central 124mm com esferas selado e cromado, eixo
ponta quadrada
KMC niquelada para uma velocidade com 92 elos

Altura Sugerida*
U
máximo 1,50m
*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.

Suporte de guidão
Manoplas

Selim
Canote do Selim
Outros
Posição do Ciclista

Ergonômica retrô “Estilo Naja” Vermelho de borracha
Movimento de direção VP modelo MH-203 cromado com guarda pó 22.2*30*27
Freios Dia-Compe modelo MX890 forjado a frio em aluminio
anodizados vermelho
Manetes Dia-Compe modelo MX121/Tech3 forjado a frio anodizados
vermelho
Selim Showell exclusivo caloicross em plastico branco com rail
cromado
Canote em aluminio anodizado vermelho exclusivo caloicross com 8
estrias 22,4x280
-

Estável (semi-inclinada)

