
FICHA TÉCNICA

MY 22 ARO 12

Idade Sugerida

tam.

U

U

U

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

U 85 cm a 100 cm Posição do Ciclista

COD. BARRAS (EAN)

DESCRIÇÃO

-

Caloi Balance Freio 1V Vermelho MY22

*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 (ereta)

-

Freio traseiro a tambor

Plástico

Selim em PU com regulagem de altura

Aço

Limitador de giro do guidão

-

-

-

-

-

EVA sólido sem câmara

Altura Sugerida*

BALANCE BIKE CALOI COM FREIO

A entrada perfeita para o mundo das bikes (a partir de 2 anos)!

Com maçaneta de fácil acionamento, limitador de giro de guidão, selim em PU e regulagem de altura, a Balance Bike Caloi com Freio 

acompanha o crescimento da criança, promovendo diversão de forma segura.”

2-5 anos

-REFERÊNCIA (SKU)

- 3,460 kg

21 kg69 cm x 17 cm x 31 cm

85 cm x 52 cm x 43 cm

-

ESPECIFICAÇÃO

2,760 kg

-
Quadro de aço aro 12

-

PVCAcoplado à roda plástica

-

-

Aço

Mesa em polipropileno com fibra de vidroAro 12

Rígido de Aço


