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PRODUKTOVÝ LIST
Progeo Joga Ego, aktivní vozík s
inovativním skládáním
Objednací číslo: 2203411
Prodejní cena s DPH: 49 000 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 0019306
Úhrada ZP: 21 000 Kč
Doplatek: 28000

Popis
Horká novinka z dílny PROGEO s názvem EGO je tu a je ještě žhavější než jsme předpokládali! Zcela unikátní a originální
konstrukce skládání, tuhost a jízdní vlastnosti rovnající se pevnému rámu, kombinace těch nejmodernějších materiálů (dural,
titan, ergal, karbon), špičkový a jedinečný design a nejlehčí rám na trhu dělá z EGA naprostou špičku a jasnou volbu ve své
třídě.

skládací odlehčený duralový rám
speciální patentovaný skládací mechanizmus
skládací rám i opěrka zad
minimální rozměry po složení
maximální tuhost díky dvěma skládacím osám s výztuhou
volitelný úhel předního rámu
eliptický proﬁl rámových trubek
titanové trubky opěrky zad
titanová vzpěra skládacího mechanismu
karbonové odlehčené blatníky
sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
nastavení úhlu a výšky jednodílné stupačky
rychloupínací zadní kola
volitelná velikost předních a zadních kol
volitelný sklon zadních kol
parkovací brzdy
volitelné barevné provední rámu a doplňků
široký výběr příslušenství
Akce se vztahuje na skladový vozík (úplně nový) šíře sedu 36 cm, hloubka sedu 35 cm, červený rám včetně
příplatkové červené barvy doplňků a vysouvací madla pro doprovod viz. foto

Parametry

technické parametry
Celková šířka [cm]

50-65

Celková délka [cm]

88

Šíře při složení [cm]

28

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]

33; 36; 39; 42; 45; 48
35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5
24-47,5

Výška sedu vpředu [cm]

38-55

Výška sedu vzadu [cm]

35-48

Velikost hnacích kol [palců]
Typ obutí zadních kol
Velikost předních kol [cm]

24
pneumatické
7,5; 10; 12,5; 15

Typ obutí předních kol

plné

Sklon zadních kol [°]

0-2

Úhel sklonu zad [°]

78-94

Hmotnost [kg]

11

Hmotnost bez kol [kg]

8

Nosnost [kg]

125

Barva rámu

viz. vzorník

Barva potahu

viz. vzorník

Materiál

Galerie

dural

