Informacje o produkcie
Utworzono 23-06-2018

Od 14 lat - Pit Bike YCF FACTORY SP1 F150 2017
Cena :
8.899,00 zł
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Nr katalogowy : PMY209
Producent : YCF FRANCE
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

Wersja typowo zawodnicza dla bardzo wymagających klientów. Mini cross YCF FACTORY F150 SP1 to propozycja dla doświadczonych i wymagających
Rider'ów. Seria Factory to jedne z najlepszych mini cross'ów na rynku. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Duża moc, najlepsze rozwiązania techniczne.
Jeśli chcesz brać udział w zawodach to seria factory jest dla Ciebie. Idealny dla dorosłych.
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Pojemność 148 cm3
Typ silnika 4-suwowy, 1-cylindrowy, 2-zaworowy, chłodzony powietrzem
Wysokość siedzenia 80 cm
Rozruch Kicskstarter
Skrzynia biegów Manualna 4-biegowa
Hamulce Hydrauliczno - tarczowe
Średnica kół przód/tył 14'/12'
Zawieszenie przód: UPSD
Amortyzator tył: regulowany
Waga: 72 kg, wys: 800mm, długość oś przednia/tylna: 1170mm
Zainstalowana puszka filtra powietrza
możliwość zakupu na dogodne raty
odbiór tylko osobisty
możliwość przesyłki tylko jeżeli w Twoim rejonie nie ma dilera ycf
możliwość przesyłki tylko po wcześniejszym ustaleniu
Szybki kontakt: aswojcik@interia.pl lub 512-321-056.
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rozwiń zakładkę symulacja kredytu " na sprzęt motocyklowy" zamiast "raty internet"
zobacz jakie dogodne raty są dla Twojego budżetu.
jak bedziesz miał problemy, służymy pomocą
zakup na raty po uprzedniej rezerwacji pojazdu
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Zobacz symulację kredytu. Proszę kliknąć na baner OBLICZ ERATY
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WSZYSTKIE PREZENTOWANE MODELE SĄ ZGODNE Z NORMAMI UNII EUROPEJSKIEJ
POJAZDY NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW REJESTRACJI, NIE SĄ ZATEM DOPUSZCZONE DO RUCHUPO DROGACH PUBLICZNYCH
UŻYTKOWANIE POJAZDÓW MOŻLIWE JEST TYLKO NA TORACH ZAMKNIĘTYCH ORAZ TERENACH PRYWATNYCH
DO JAZDY ZAWSZE UBIERAJ KASK, GOGLE i OCHRANIACZE
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W cenie pojazdu robimy pierwszy przegląd oraz składanie pojazdu. Montujemy licznik motogodzin oraz wstępny set up zaworów i gaźnika. Zapewniamy
szybki dostęp części zamiennych.
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