
• 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 de carboni rígida, eix passant Boost™ 12x110 mm, disc de muntatge pla
• Tija
• Tija Stealth Specialized, aliatge, 14 graus, 31,8 mm, muntatge TCD integrat
• Cinta
• Contorn especialitzat en geometria corporal, bloqueig
• Manillars
• Specialized, aliatge, escombrat enrere de 9 graus, augment de 15 mm, 31,8 mm
• Grips
• Body Geometry Contorn de dona
• Fre davanter
• Tektro HD-R510, disc hidràulic, 160 mm
• Fre posterior
• Tektro HD-R510, disc hidràulic, 160 mm
• Desviador posterior
• SRAM GX Eagle, 12 velocitats
• Palanques de canvi
• SRAM GX Eagle, 12 velocitats
• Casset
• SRAM NX Eagle PG-1230, 12 velocitats, 11-50t
• Cadena
• SRAM NX Eagle, 12 velocitats
• Biela
• Praxis, aliatge forjat M30, offset personalitzat
• Plats
• Praxis, 44T, 110BCD
• Pedals
• Specialized Commuter amb cinta adhesiva i reflectors
• Llantes
• Disc DT Swiss R500, 22 mm d'amplada interna, 23 mm de profunditat interna
• Hub frontal
• Disc de cub davanter d'aliatge especialitzat, coixinets de cartutx segellats, 12x110 mm, Center Lock™, 24 h
• Hub posterior
• Disc de cub posterior d'aliatge especialitzat, Center Lock™, coixinets de cartutx segellats, 12x148 mm, 28 h
• Ràdios
• DT Swiss Industry
• Pneumàtic davanter
• Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm
• Pneumàtic posterior
• Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm
• Tubs interiors
• Estàndard 40mm PV 700x32-50
• Sella
• Bridge Sport, carrils cr-mo buits, 155 mm
• Tija de seient
• Specialized, aliatge, 2 perns, desplaçament de 12,5 mm, 27,2 mm
• Enquadernador de seient
• Aliatge especialitzat, 30,8 mm
• Motor
• Specialized SL 1.1, motor lleuger personalitzat
• Interfície d'usuari/remot
• Mastermind TCU especialitzat, pantalla TFT, augment totalment personalitzat, 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
• Far
• Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310 lúmens, 12 V
• Llum de la cua
• Parafang posterior de bicicleta elèctrica Lezyne STVZO, 11 lúmens, 12 V
• Suport de peu
• Suport de peu especialitzat, muntatge de 40 mm
• Prestatge
• Bastidor Turbo SL, plataforma tancada, muntatge directe de parafangs, compatible amb Racktime, 15 kg
• Parafangs
• Specialized DryTech, alumini
• timbre
• Campana senzilla

Turbo VADO SL 5.0 Step-Through EQ
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