
• Marc
• Specialized M5 Premium Alumini, 29 Trail Geometry, bateria de tub inferior integrat, cable intern tancat, 

encaminament de comandament, espai de 148 mm, coixinets de cartutx totalment segellats, 150 mm de 
recorregut

• Xoc posterior
• FOX FLOAT DPS Performance, ajust de 3 posicions, 52,5x210 mm, Rx Trail Tune
• Forquilla
• FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, amortidor d'adherència, desplaçament de 51 mm, ajust d'escombrat de 2 

posicions, 15x110 mm, pivot d'aliatge cònic, 150 mm de recorregut
• Tija
• Specialized Trail, aliatge forjat en 3D, 4 perns, ascens de 6 graus
• Cinta
• Grips de Trail especialitzats
• Manillars
• Sender especialitzat, aliatge 6061, escombrat enrere de 8 graus, inclinació ascendent de 6 graus, augment de 

27 mm, pinça de 31,8 mm, S 720 mm, M-XL 750 mm
• Sella
• Bridge Comp, carrils buits Cr-mo, 155/143 mm
• Fre davanter
• SRAM Guide R, disc hidràulic, 200 mm
• Fre posterior
• SRAM Guide R, disc hidràulic, 180 mm
• Desviador posterior
• SRAM NX Eagle, 12 velocitats
• Casset
• SRAM NX Eagle PG-1230, 12 velocitats, 11-50t
• Palanques de canvi
• SRAM NX Eagle, disparador, 12 velocitats
• Biela
• Praxis, forjat M30, offset personalitzat
• Cadena
• SRAM NX Eagle, 12 velocitats
• Plats
• SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
• Llantes
• Specialized 29, aliatge sense ganxo, ample interior de 30 mm, preparat sense tub
• Hub frontal
• Coixinets de cartutx especialitzats segellats, espai 15x110 mm, 28 h
• Hub posterior
• Coixinets de cartutx segellats especialitzats, eix pasant de 12x148 mm, 32 h
• Pneumàtic davanter
• Carnisser, carcassa GRID TRAIL, compost GRIPTON®, 29x2,3"
• Ràdios
• DT Swiss Industry
• Pneumàtic posterior
• Eliminador, carcassa GRID TRAIL, compost GRIPTON®, 2Bliss Ready, 29x2,3"
• Tubs interiors
• Estàndard, vàlvula Presta
• Tija de seient
• X-Fusion Manic, ajustable a l'infinit, capçal de dos cargols, encaminament de cables de muntatge inferior, 

palanca remota SRL LE, 34,9 mm, XS: 100 mm, S: 125 mm, M/L: 150 mm, XL: 170 mm de recorregut
• 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
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