
• Marc
• Alumini E5, suport del motor del pedalier, bateria del tub inferior totalment integrada, encaminament de cables intern, suports 
de parafang i bastidor frontal, soldadures llises
• Forquilla
• Forquilla d'alumini d'una sola peça Turbo Como SL, eix passant de 12x110 mm
• Tija
• PLW COMFORT TIJA D'EXTRUSIÓ INTEGRADA, INCLÒS AMB MANILLAR
• Manillars
• Combo especialitzat de manillar/tija, encaminament de cables integrat
• Grips
• Body Geometry XC Contour
• Fre davanter
• Control de conjunt de flux TRP, disc hidràulic, pastilles metall-ceràmiques, muntatge pla amb rotor CL de 160 mm
• Fre posterior
• Control de conjunt de flux TRP, disc hidràulic, pastilles metall-ceràmiques, muntatge pla amb rotor CL de 160 mm
• Palanques de canvi
• Microshift SL-SCN05, compatible amb Nexus de 5 velocitats
• Casset
• Corona dentada Shimano 30t
• Cadena
• KMC CN-HG71
• Biela
• Manivelles forjades d'aliatge personalitzades
• Plats
• 40T, aliatge personalitzat
• Pedals
• Specialized Commuter amb cinta adhesiva i reflectors
• Llantes
• Disc 650b, aliatge de doble paret, clavat, 32h
• Hub frontal
• Disc de cub davanter d'aliatge especialitzat, coixinets de cartutx segellats, 12x110 mm, Center Lock™, 24 h
• Hub posterior
• Shimano Nexus, centre d'engranatge intern de 5 velocitats, SG-C7000-5D, 32H, NEGRE
• Ràdios
• DT Swiss Industry
• Pneumàtic davanter
• Nimbus 2 Sport Reflect, 650Bx2.3
• Pneumàtic posterior
• Nimbus 2 Sport Reflect, 650Bx2.3
• Tubs interiors
• Schrader, vàlvula de 40 mm
• Sella
• Body Geometry Comfort Gel, 200 mm amb suport SWAT™
• Tija de seient
• Specialized, aliatge 6061, pinça de 2 perns, desplaçament de 5 mm, 34,9 mm
• Enquadernador de seient
• Tipus de cargol especialitzat, aliatge, 38,6 mm
• Motor
• Specialized SL 1.1, motor lleuger personalitzat
• Interfície d'usuari/remot
• TCU especialitzat, estat de càrrega de 10 LED, pantalla de mode de conducció de 3 LED, ANT+/Bluetooth®, amb 
comandament a distància del manillar
• Pila
• Specialized SL1-320, totalment integrat, 320Wh
• Carregador
• Carregador personalitzat, sistema de 48 V amb endoll del carregador del sistema SL
• Arnès de cablejat
• Arnès de cablejat especialitzat personalitzat amb port de càrrega
• SWAT
• Bastidor frontal Specialized Como SL, màx. 15 kg de càrrega, incl. Cistella Como SL amb xarxa de càrrega
• Far
• Supernova Mini2, 235lm, 12V, carcassa d'aliatge
• Llum de la cua
• Supernova E3, carcassa d'aliatge, 3 LED, visibilitat de 250 graus, suport per a parafangs, 12 V
• Caixa de cadena
• Funda de cadena integrada
• Suport de peu
• Muntatge central especialitzat, 255 mm
• Prestatge
• Portaequipatges especialitzats, tubs d'aliatge, màx. 20 kg de càrrega
• Parafangs
• Parafangs especialitzats DRYTECH, 65 mm d'ample, parafangs d'acer inoxidable
• timbre
• Campana senzilla••

Turbo COMO SL 4.0
e-

ve
lo

   
 

93
0 

23
6 

36
6 

   
  e

le
ct

ric
ve

lo
@

gm
ai

l.c
om

   
  0

81
40

 - 
C

al
de

s 
de

 M
on

tb
ui




