
• Marc
• Alumini E5, suport del motor del pedalier, bateria del tub inferior totalment integrada i bloquejable, encaminament 

intern de cables, bloqueig i muntatge frontal de bastidor
• Forquilla
• SR Suntour MobieA32, recorregut de 80 mm, bloqueig, suports de parafangs, suport de llum integrat
• Tija
• Specialized Flowset, aliatge forjat en 3D, augment de 20 graus, pinça de 31,8 mm
• Manillars
• Specialized, aliatge, escombrat enrere de 15 graus, augment de 46 mm, 31,8 mm
• Grips
• Contorn especialitzat en geometria corporal, bloqueig
• Fre davanter
• Nivell SRAM, pinça de 2 pistons, disc hidràulic, 6 cargols de 180 mm
• Fre posterior
• Nivell SRAM, pinça de 2 pistons, disc hidràulic, 6 cargols de 180 mm
• Palanques de canvi
• SRAM NX, disparador d'11 velocitats
• Desviador posterior
• SRAM NX, 11 velocitats
• Cadena
• KMC e11S, 11 velocitats amb Missing Link™
• Biela
• Manivelles forjades d'aliatge personalitzades
• Casset
• SRAM PG-1130, 11 velocitats, 11-42t
• Plats
• Praxis, 48T, 104BCD
• 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, 6 perns, eix passant de 15x100 mm, 32 h
• Hub posterior
• Disc de cub davanter d'aliatge especialitzat, coixinets de cartutx segellats, 6 perns, eix passant de 12x148 mm, 32 h
• Ràdios
• DT Swiss Industry
• Pneumàtic davanter
• Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3
• Pneumàtic posterior
• Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3
• Tubs interiors
• Schrader, vàlvula de 40 mm
• Sella
• Rivo Sport, rails d'acer, 155 mm
• Tija de seient
• Suspensió de molla, aliatge, recorregut de 40 mm, 30,9 mm, pinça de 2 perns, màniga de 34,9 mm
• Enquadernador de seient
• Aliatge, tipus pern, 34,9 mm
• Motor
• Specialized 2.0, parell de 70 Nm, motor personalitzat, 250 W nominals
• Interfície d'usuari/remot
• MasterMind TCD, amb comandament a distància amb manillar, funció antirobatori integrada, connectivitat Bluetooth®, 

pàgines de visualització personalitzables
• Pila
• Specialized U2-710, carcassa d'aliatge, pantalla d'estat de càrrega, 710Wh
• Carregador
• Carregador personalitzat, 42V4A amb endoll Rosenberger, 230V
• Arnès de cablejat
• Arnés de cables personalitzat
• Far
• Bicicleta elèctrica Lezyne Hecto E65, 210 lúmenes, 12 V
• Llum de la cua
• Spanninga Commuter Glow XE, 12 V
• Caixa de cadena
• funda de cadena personalitzada
• Suport de peu
• Suport de peu especialitzat, muntatge de 40 mm
• Prestatge
• Bastidor especialitzat, interfície MIK HD, suports de maleter integrats, càrrega màxima de 27 kg
• Parafangs
• Parafangs especialitzats DRYTECH, 65 mm d'ample, parafangs d'alumini
• timbre
• Campana senzilla

Turbo VADO 4.0
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