
FICHA TÉCNICA

MY 20 ARO 20

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 1,20m a 1,40m Posição do Ciclista

COD. BARRAS (EAN)

DESCRIÇÃO

7891473029420

B. CALOI CECI T12R20V1 BRANCO A20

*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.

Confortável (eréta)

Standard

V-brake de plastico

Plástico

Spyder – Caloi Infantil

Aço 22.2x280 mm

-

Monobloco em Aço - 140mm 

B890

Cobre

Plástico

Zincado

20x1.75

Altura Sugerida*

CECI 20 - BRANCO - A20
Totalmente remodelada, a nova Ceci 20 conta com novo quadro para melhorar a ergonomia do produto, com uma posição mais confortável 

que vai ajudar a criança na pedalada. Novo guidão e manoplas com diâmetro reduzido, para ajudar no alcance dos manetes de freio e novo 

cobre corrente que é um charme!
7-10 anos

004103.19003REFERÊNCIA (SKU)

Manaus/AM 13

37.5116x21x60cm

-

Roda livre 01 velocidade - 20D

ESPECIFICAÇÃO

11

-
Quadro de aço aro 20. Reprojetado para a melhor experiência e 

conforto na pedalada. Conta com suporte para freios v-brake.
-

Plástica Aço

-

-

Aço curvo

Aço 60 mmAro 20" em alumínio

Rigído de aço


