
 

 

دفترچه راهنمای 
 اسکی دوچرخه

 ُسردو
 S100مدل  
 

 توجه: لطفا قبل از استفاده از دوچرخه اسکی، این دفترچه را مطالعه بفرماييد! 

 

 

۱۳۹۸ویرایش اول 



 

 

 !سالم
 را انتخاب کردید، مفتخریم.از اینکه دوچرخه اسکی سردو  

های منحصر به فرد زیر را برای شما به ارمغان  ، ویژگیسردودوچرخه اسکی  
 آورد:می
طراحی ارگونومیک و متناسب با فرم بدن برای کنترل و راحتی    زیبایی و •

 بیشتر 
 فنربندی و سیستم تعلیق کامل برای جلو و عقب  •
 قابلیت تنظیم ارتفاع زین و فرمان  •
 ها برای راحتی در حمل و نقل شدن اسکی امکان جدا   •

  ی ، نگهدارمی، تنظ حیاستفاده صح  ی اطالعات الزم برا  مطالعه این دفترچه، 
سرو اسک  سیو  اخت  یدوچرخه  در  م  اریرا  قرار  از    لطفاً   دهد. یشما  قبل 

ذکر شده    ی هشدارها، نکات ایمنی و  به اطالعات ،  ی دوچرخه اسکاز    استفاده 
کمک به    ی موارد برا  ن یا رعایت    مطالعه و   را ی، زدی داشته باش  یاژه یتوجه و

 .باشدموثر می  یجدهای ب ی از آس  یری شما در جلوگ 
راهنما    ن یکه در ا  شدید رو  ه روب  سوالی خود با    یدوچرخه اسک  مورد   در  اگر

با   لطفا  است،  نشده  آدرسسردو  آورده  تماس     support@sordo.irبه 
 .دیریبگ

را    ایرانعملکرد در    نیبا باالتر  دوچرخه اسکیافتخار ما این است که اولین  
 ایم. در اختیار شما قرار داده 

 باتشکر   
 گروه ُسردو 

 
مراجعه    www.sordo.ir سایت سردو به نشانی برای اطالعات بیشتر به وب

د. فرمايي 

http://www.sordo.ir/


 

 

 

 دوستدار طبیعت! 
در دوچرخه اسکی سردو، از اسکی های نسل قبل استفاده  

ها ها در عین سالمت فیزیکی، سال شده است. این اسکی 
شده  گذاشته  کنار  استفاده  اعمال    اند. بدون  با  سردو 

ها دوباره استفاده نموده و  اسکیتغییرات اندک، از این  
 جلوگیری شده است.  ، از این رو از هدر رفت انرژی و ماده 

 

 ی استفاده! مونتاژ شده و آماده 
صورت   به  سردو  اسکی  در    ٪ ۹۹دوچرخه  شده  مونتاژ 

های آن را  اختیار شما قرار گرفته است. کافی است اسکی 
 نصب کرده و وارد پیست شوید! 

 

 !و سریع بسیار آسانیادگیری 
و کنترل دوچرخه اسکی بسیار آسان  کردن  یادگیری حرکت  

سردو تعادل خوبی برای    ،است. به دلیل طراحی خاص
می  ارمغان  به  تکنیکشما  یادگیری  به  اگر  های  آورد. 
 از مربیان محل خود کمک بگیرید.   ، پیشرفته نیاز داشتید

 

 

 مقاوم در برابر آب! 
اسکی   دوچرخه  هستند.  قطعات  مقاوم  آب  برابر  در 

آن را در برابر اکسید شدن مقاوم    ،پوشش رنگ روی بدنه 
استفاده  از  پس  همواره  حال  این  با  است.    ،نموده 

آن  روی  دوچرخه اسکی را خشک نموده و گل و الی را از  
 پاک کنید و در محلی خشک نگهداری کنید. 

 

 ! قابل ارتقا
در   رفته  به کار  استاندارد  این  قطعات  اسکی،  دوچرخه 

به شما می  را  تمایل قطعات  امکان  در صورت  تا  دهند 
ها نماييد. قطعات پیشرفته  پیشرفته تر را جایگزین آن

شوند. همچنین می توانید  به راحتی در بازار یافت می
 برای خرید از فروشگاه اینترنتی سردو استفاده نماييد. 
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۱ 

 :!هااخطار
های استفاده از دوچرخه اسکی ممکن است خطرناک باشد و آسیب •

لطفا قبل از استفاده از دوچرخه اسکی، این دفترچه  جدی ایجاد کند.  
 را مطالعه نموده و مهارت الزم را کسب نمایید.

طراحی شده است. از    یک نفر ی  دوچرخه اسکی شما برای استفاده •
سوار شدن بیش از یک نفر جدا خودداری فرمایید. حداکثر وزن قابل  

 باشد.می کیلوگرم ۱۰۰تحمل برای استفاده ایمن 
نگهداری   • و  استفاده  راهنمای  ایمنی،  نکات  شامل  دفترچه  این 

 محصول است. لطفا در حفط و نگهداری آن کوشا باشید.
به عقب طراحی نشده است. دوچرخه اسکی سردو برای حرکت رو    •

 همواره به سمت جلو حرکت کنید.
از هلمت یا کاله ایمنی   • از دوچرخه اسکی حتما  در هنگام استفاده 

 مناسب استفاده نمایید.
  ی منیکار ا  ن ی. ادینکن  ن یگزیجا   گریبا قطعات د  را  یهرگز قطعات اصل •

 .آورد یم نیی دستگاه را به شدت پا
قابل استفاده است.    ستیداخل و خارج از پ  یبرا  لهیوس  نیااگرچه   •

اک  مس  شودیم  ه یتوص  دا یاما  در  برف    یطراح  یرها یکه  با  و  شده 
 .دیمناسب حرکت کن یشده  دهیکوب

 . ستمناسب نیاین وسیله برای استفاده کودکان  •
راهنما حاوی هشدارهای زیادی در مورد عواقب عدم نگهداری    دفترچهاین  

  .یا بازرسی از دوچرخه اسکی و عدم سواری ایمن با دوچرخه اسکی است
نشان دهنده یک وضعیت خطرناک است    !  همراه با عالمت اخطار  کلمه 

 .تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود که اگر از آن اجتناب نشود، می
 شود.  تواند منجر به آسیب جدی به دوچرخه اسکی  میعالوه بر این، 



 

۲ 

 : توصیه های عمومی
   از  تفریحات زمستانی در عین مفرح بودن خطراتی نیز دارد. استفاده 

باشد. از این  راتی به همراه داشته  ط دوچرخه اسکی نیز ممکن است خ
رعایت   وسیله  این  از  استفاده  هنگام  در  را  ایمنی  نکات  همواره  رو 
فرماييد. رعایت نکات ایمنی برای شما و دیگران آرامش و راحتی ایجاد  

 می کند. 
   قبل از اینکه وارد پیست شوید و قبل از ورود به شیب، از مهارت خود

کنترل سرعت و    مطمئن شوید. شما باید قادر به کنترل، انتخاب مسیر،
ترمز گرفتن باشید. درصورتی که نیاز به آموزش بیشتر دارید از مربیان و  

 افراد خبره کمک بخواهید. 
   درمورد قوانین و مقررات محلی اطالعات کسب کنید و مطمئن شوید که

باشد.   نداشته  قانونی  منع  محل  آن  در  اسکی  دوچرخه  از  استفاده 
ت ها که از سمت فدراسیون  همچنین همواره قوانین مربوط به پیس

 جهانی اسکی وضع شدند را رعایت فرماييد. 
   نیاز انگیز است. اگر  از دوچرخه اسکی هیجان  از    دارید،استفاده  قبل 

 استفاده از این وسیله از پزشک خود مشورت بگیرید. 
  استفاده،  به صورت دوره بار  از هر  قبل  اجزای  ای و  از صحت عملکرد 

 ان حاصل فرماييد. مختلف دوچرخه اسکی اطمین
  .همیشه هر دو دست را روی فرمان نگهدارید 
   برای ایمنی خودتان و دیگر افراد حاضر در پیست لطفا از اجرای پرش

 . اجتناب کنید. در صورت پرش حتما رو به شیب فرود بیاييد
 همیشه سرعت خود را کنترل کنید . 



 

۳ 

 توصیه به والدین:
خود   فرزند ها و ایمنی  مسئول فعالیت  ، شما به عنوان والدین یا سرپرست

  دوچرخه اسکی به درستی بر روی    فرزندتاناطمینان حاصل کنید که   . هستید
شما و فرزندتان عملکرد ایمن دوچرخه  قبل از استفاده باید  .باشدنشسته  

قوانین و مقررات کوهستان    باید  شما و فرزندتان  باشید. اسکی را یاد گرفته  
برای دوچرخه    فرزند قبل از اجازه دادن به   .و از آنها پیروی کنیدبدانید  را  

این   باید  بخوانید  دفترچه اسکی،  را  و    . راهنما  آن  هشدارهای  همچنین 
 .مرور کنید فرزندتانعملکردهای دوچرخه اسکی را با 

 

مطمئن شوید فرزندتان همیشه از کاله ایمنی مناسب استفاده  :  اخطار!
کند. نادیده گرفتن این اخطار میتواند منجر به آسیب جدی و حتی مرگ  می 

شود. 



 

۴ 

 قبل از شروع:
 ایمنی 

همیشه قبل از شروع نکات ایمنی را مد نظر بگیرید و رعایت کنید. همیشه  
  ، از کاله ایمنی استفاده کنید و اگر قوانین خاصی در محل شما برقرار است

از آن آگاه شوید و رعایت کنید. همچنین همیشه با کنترل کامل و سرعت  
 مناسب سواری کنید. 

 
 وسیله بررسی فنی 

پیچ ها را بررسی کنید که با نیروی مناسب محکم شده باشند. نیروی مناسب  
محکم کردن پیچ با نیروی مناسب  برای هر پیچ در ادامه آورده شده است. 

نیازمند ابزار مخصوص این کار می باشد. اگر این ابزار را در اختیار ندارید،  
 از یک کارگاه کمک بخواهید.  

پ :  اخطار! کردن  دوچرخه  محکم  صحیح  عملکرد  برای  مناسب  نیروی  با  یچ 
اسکی حیاتی است. اگر پیچ ها بیش از حد محکم شوند ممکن است پیچ  
بریده شود. اگر پیچ ها کمتر از حد نیاز محکم شوند ممکن است در هنگام  
استفاده از جای خود خارج شوند. در هر دو صورت شما کنترل دوچرخه اسکی  

 شود. به آسیب دیدگی شما می را از دست داده و منجر  
 

های دوچرخه اسکی نیز نیازمند سرویس و نگهداری هستند. توجه  اسکی
ها تیز باشند. همچنین با توجه به نوع برف  های اسکیداشته باشید که لبه 

ها  مهارت سرویس اسکی از واکس مناسب برای کف اسکی استفاده کنید. اگر  
 را ندارید از یک مرکز سرویس اسکی کمک بگیرید. 

ها به شما برای کنترل و پیچ زدن  اسکی سرویس صحیح و مناسب  :  اخطار!
اگر اسکی کمک می  انجام  کند.  یا این عمل به درستی  ها سرویس نشوند و 

نشود، منجر به از دست رفتن کنترل می شود. 



 

۵ 

اسکی  برگشت  عملکرد صحیح سیستم  این سیستم  از  ها مطمئن شوید. 
جلو کش    ها را بر عهده دارد. (در قسمت ی باال نگهداشتن نوک اسکی وظیفه

 الستیکی و در قسمت عقب فنر)
 

 تنظیمات زین و فرمان 
آن مطمئن    ضامنزین را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید و از محکم بودن  

شوید. همچنین فرمان را در ارتفاع مناسب محکم نماييد. مناسب نبودن  
 کند. ارتفاع زین و فرمان کنترل دوچرخه اسکی را سخت می 

 
 تجربه: اولین 

خواهید از دوچرخه اسکی استفاده کنید. الزم  برای اولین بار است که می اگر  
است زمانی را برای آشنایی با این وسیله و روش کنترل آن صرف کنید. از  
یک شیب با عرض زیاد و شیب کم شروع کنید. پیچ زدن را تمرین کنید. با  

ب  کنترل دوچرخه اسکی بیشتر با اسکی عق تمرین متوجه خواهید شد که  
شود. تمرین را تا تسلط کامل بر پیچ زدن و نگهداشتن دوچرخه  انجام می 

اسکی در یک شیب کم و عرض زیاد ادامه دهید. درصورتی که در محل شما  
، اگر نیاز به آموزش دارید حتما از مربیان  ندمربیان دوچرخه اسکی حضور دار

 خبره کمک بخواهید. 
 

کی را داشتید باز هم الزم است تا  اگر قبال تجربه ی استفاده از دوچرخه اس 
با عملکرد و خصوصیات دوچرخه اسکی جدید خود آشنا شوید. همواره در  

سواری ایمن را مد نظر  جهت افزایش مهارت خود تمرین کنید. در هر حال 
داشته باشید. سرعت خود را کنترل کنید. پرش نزنید. از حرکت در مسیرهای  

 پرشیب و یخ زده خودداری کنید.  
  



 

۶ 

 :هنگام استفاده
 لزوم استفاده از لوازم ایمنی 

مانند  پیست  ایمنی  لوازم  برخی  از  استفاده  است  ممکن  مختلف  های 
ایمنی، محافظ ستون مهره و عینک مخصوص را اجباری بدانند. شما  کاله 

رعایت قوانین پیستی که در آن حضور دارید هستید. حتی در  موظف به  
صورتی که قوانین خاصی برای استفاده از لوازم ایمنی وجود ندارد، اکیدا  
توصیه می شود که از کاله ایمنی و عینک مخصوص استفاده نماييد. کاله  
یا اسکی طراحی شده   و  برای دوچرخه سواری  باید  استفاده  ایمنی مورد 

پرتو    باشد. عینک  برابر  از چشمان شما در  یا کوهستان  مخصوص اسکی 
 کند. ها محافظت می فرابنفش و انعکاس نور خورشید روی برف 

های جدی و یا مرگ را  آسیب   ،سهل انگاری در استفاده از لوازم ایمنی:  اخطار!
 به همراه خواهد داشت. 

 
 کنترل حرکت در پیست 

پرش با دوچرخه اسکی بسیار هیجان  با دوچرخه اسکی پرش نزنید. با اینکه  
تواند به بدنه و اجزا دوچرخه اسکی شما فشار آورده و  انگیز است اما می 

آسیب بزند. همچنین پرش زدن ممکن است به شما نیز آسیب وارد کند.  
آن   از  و  فکر کنید  مهارت خود  به  با دقت  ابتدا  اجرای هر حرکتی  از  قبل 

ن تمام شرایط پیست سرعت خود را  مطمئن شوید. همیشه با در نظر گرفت
متناسب با آن کنترل کنید. سرعت باال برای شما و دیگران خطر آفرین خواهد  

 بود. 
و  :  اخطار! فشار  تحمل  از  دارای حد مشخصی  اسکی  اجزا دوچرخه  و  بدنه 

ضربات هستند. اجرای حرکات خطرناک ممکن است خارج از حد توان دستگاه  
 باشد. 

 
 



 

۷ 

 لزوم آشنایی با قوانین پیست و رعایت آن 
تمام قوانین پیستی که در آن حضور دارید و همچنین قوانین مربوط به  

شده پیست  وضع  اسکی  جهانی  فدراسیون  طرف  از  اسکی که  را  اند  های 
  های کنید. شما به صورت مشترک با دیگران و دیگر ورزش بدانید و رعایت 

احترام   دیگران  حقوق  به  هستید،  پیست  از  استفاده  حال  در  زمستانی 
بگذارید. نسبت به شرایط اطراف خود هوشیار باشید. سرعت شما به شرایط  

ی افراد از یکدیگر بستگی دارد. همیشه حق با کسانی  پیست و میزان فاصله 
پايي در  دیگران  است که  از  تر  پايين  اگر  دارند. حتی  قرار  ن دست شیب 

هستید بهتر است قبل از پیچیدن پشت سر و باالتر را برانداز کنید. هرگز به  
طور ناگهانی تغییر مسیر ندهید و یا متوقف نشوید. در صورتی که مجبور  
به این کار شدید حتما اسکیبازان اطراف خود را نسبت به این کار آگاه کنید  

 مسیرشان را تغییر دهند.  تا
هرگز با هدفون و هندزفری از دوچرخه اسکی استفاده نکنید. این کار شما  
می کند.   است جدا  دادن  رخ  حال  در  اتفاقاتی که  و  اطراف  از محیط  را 

 توانند با شما ارتباط مناسب برقرار کنند. همچنین دیگران نمی 
اد مخدر و یا الکل هستید  هرگز زمانی که تحت تاثیر داروهای روان گردان، مو

از دوچرخه اسکی استفاده نکنید. عالوه بر این که این مواد برای سالمت  
تواند  شما مضر هستند، استفاده از دوچرخه اسکی تحت تاثیر این مواد می 

 خطرات جدی برای شما و دیگران ایجاد کند. 
 

 شرایط پیست 
نسبت به شرایط آب و هوایی پیست و کوهستان هوشیار باشید. قبل از  
ورود به کوهستان شرایط آب و هوا را بررسی کنید. همیشه قبل از تاریک  
شدن هوا کوهستان را ترک کنید. نوع برف موجود در پیست بر نوع اسکی  
کردن شما بسیار موثر است. سعی کنید انواع برف را شناخته و برای هر  

برف مهارت الزم برای کنترل دوچرخه اسکی را کسب نماييد. وقتی دید    نوع 
کافی وجود نداشته باشد شما به شدت در خطر تصادف قرار خواهید داشت.  



 

۸ 

در مناطق دورافتاده و خارج از محدوده ی پیست سواری نکنید. هرگز به  
  تنهایی وارد این مناظق نشوید و حتی اگر گروهی به این مناطق می روید 
مطمئن شوید که حداقل یک نفر به منطقه اشنا باشد و زمان بازگشت شما  

ی ایمن  کامال مشخص باشد. هرگز از گروه جدا نشوید و همواری با فاصله 
 سواری کنید و در عین حال همیشه گروه باید در دید شما باشند. 

 
 ارتقا اجزا دوچرخه اسکی 

برای دوچرخه اسکی شما  قطعات و لوازم گوناگونی برای نصب یا جایگزینی  
توانید دوشاخه، فرمان، زین، کمک فنر وسط  در بازار موجود است. شما می 

و یا پدال مد نظر خودتان را روی دوچرخه اسکی نصب کنید. اما توصیه  
شود قطعات اصلی و نصب شده روی دوچرخه را تغییر ندهید. چراکه  می

اند. از  رسی قرار نگرفته تمام قطعات موجود در بازار از طرف سردو مورد بر
با   قطعات جایگزین،  بودن  مناسب  و  از هماهنگی  اطمینان  برای  رو  این 

 سردو تماس بگیرید. 
انتخاب قطعات غیر استاندارد و نصب ناصحیح قطعات روی دوچرخه  :  اخطار!

های جدی خواهد شد. آسیب دیدگی منجر به 



 

۹ 

 مراقبت و نگهداری:
برای ایمنی و عملکرد صحیح دوچرخه اسکی شما مهم است که دوچرخه  

نحوه  و  شود  مونتاژ  درستی  به  شما  اسکی  اسکی  دوچرخه  اجزای  ی کار 
شوید، این  خودتان را درک کنید. اگر موردی وجود دارد که متوجه آن نمی 

از آن دفترچه را به یک   ها کمک بخواهید.  فروشگاه یا تعمییرگاه ببرید و 
 توانید سواالت خود را از سردو بپرسید. همچنین می 

 
 هامیزان نیروی محکم کردن پیچ 

ها و اتصاالت دوچرخه اسکی چقدر محکم شوند بسیار اهمیت  این که پیچ 
 دارد. این میزان برای پیچ های مختلف در جدول زیر آمده است. 

 
 N-mمیزان نیروی گشتاور مورد نیاز    قطعه نام 

 تا حدی که فرمان مکحم در جای خود بایستد.  پیچ کرپی فرمان 
 با دست تا حد سفت شدن فرمان   اتصالهای پیج 

 ۱۷-۱۵ پیچ مفصل تعلیق 
 ۸-۷ های پایه اسکی پیچ 

 
  نگهداری اتصاالت 

اتصاالت به کار رفته در   از  پیچ ها، مهره ها و دیگر  دوچرخه اسکی شما 
جنس فوالد ضد زنگ است. فوالد ضد زنگ عالوه بر استحکام باال، در برابر  
اکسید شدن مقاوم است. در بخش فرمان، پایه اسکی جلو و عقب و قسمت  
شده   استفاده  ای  ساچمه  های  بلبرینگ  از  اسکی  دوچرخه  تعلیق  مفصل 

ده اند. بهتر  است. تمامی قطعات متحرک در محل کارخانه گریس کاری ش 
است به منظور افزایش طول عمر دستگاه و عملکرد بهتر قطعات، به صورت  

 دوره ای قسمت های متحرک و بلبرینگ ها گریس کاری شوند. 



 

۱۰ 

 مونتاژ کردن دوچرخه اسکی 
مونتاژ شده برای شما ارسال شده است و  دوچرخه اسکی شما به صورت  

های جلو و  پس از آن که دوچرخه اسکی به دستتان رسید کافیست اسکی 
شود از جدا کردن عقب را در جای خود نصب کرده و شروع کنید. توصیه می 

های دوچرخه مراجعه  اجزا از یکدیگر پرهیز کنید و در صورت نیاز به تعمیرگاه 
و قطعاتی که قابلیت جداسازی و یا تنظیم دارند    نماييد. در این بخش اجزا 

 اند. شرح داده شده 
 طریقه نصب اسکی جلویی: 

پایه  ی فرمان را باید روی محور  برای نصب اسکی جلویی، شیار دوشاخه 
اسکی قرار دهید سپس ضامن محکم کننده را تا جایی که پایه اسکی در  

   جای خود محکم شود به حالت قفل قرار دهید. 
پایه اسکی جلویی متصل    حتما کش نصب شده روی دوشاخ  :اخطار! را به 

. در غیر این صورت اسکی جلویی عملکرد غیر صحیح و نا ایمن خواهد  کنید
 تواند منجر به زمین خوردن و آسیب شود. داشت که می 

 

 پایه اسکی جلویی 

 ضامن (حالت باز)

 ضامن (حالت قفل) 

 کش مهار کننده اسکی جلو 

های محل قرار  پایه
گرفتن کش مهار کننده 

 اسکی جلو 



 

۱۱ 

 طریقه نصب اسکی عقبی: 
برای نصب اسکی عقب، محور نصب شده روی پایه تعلیق را روی شیار پایه  

محکم شدن پایه اسکی چرخانده  اسکی عقب قرار داده و ضامن را تا حد  
قرار می  را طبق شکل    دهیم. و به حالت قفل  فنری برگشت اسکی  بازوی 

 در محل خود قرار دهید.  ، نشان داده شده 
پایه    : اخطار! بر روی  بازوی فنری برگشت اسکی  قرار گرفتن صحیح  از  حتما 

مطمئن شوید. در غیر این صورت اسکی عقبی عملکرد غیر صحیح و نا ایمن  
 تواند منجر به زمین خوردن و آسیب شود. واهد داشت که می خ
 

 
 طریقه تنظیم ارتفاع زین:

ارتفاع   در  زین  تنظیم  از  پس  خارج کنید.  قفل  حالت  از  را  ضامن  ابتدا 
قرار دهید. مناسب، مجددا ضامن را به حالت قفل 



 

۱۲ 

 طریقه تنظیم ارتفاع فرمان: 
ابتدا پیچ کرپی فرمان را باز کنید تا فرمان آزادانه به باال و پايين حرکت کند. 

 پس از تنظیم ارتفاع فرمان مجددا پیچ کرپی را محکم کنید.  
در حالت عمود باشد، در   یاسک   یکه فرمان نسبت به راستا  دیتوجه کن   :اخطار!

نامناس  ی که فرمان و اسک   یصورت  تواند منجر به ب نصب شوند می به صورت 
 عدم کنترل و ایجاد آسیب دیدگی شدید شود. 

 

 
 
 

 خدمات پس از فروش
 دهد: سردو خدمات زیر را به عنوان خدمات پس از فروش ارائه می 

 های اسکی سرویس واکس و تیز کردن لبه  .۱
ی اسکی  ها، کش مهار کننده قطعات مستهلک شده (بلبرینگ تعویض   .۲

 ی اسکی عقب) جلو، فنر نگهدارنده 
 تامین قطعات و لوازم یدکی  .۳



 

۱۳ 

 ی محصولشناسنامه 
 

 S100مشخصات دوچرخه اسکی سردو مدل 
 واحد  مشخصه 

 متر میلی ۱۷۵۰ طول کل 
 متر میلی ۹۴۰ ها طول بدون اسکی

 متر میلی ۱۰۰ ها عرض پدال
 متر میلی ۵۰۰ عرض فرمان 
 متر میلی ۹۲۰ ارتفاع کل 

 متر میلی ۶۴۰ حداقل ارتفاع زین 
 متر میلی ۷۲۰ حداکثر ارتفاع زین 

 متر میلی ۱۵۰ ارتفاع پدال 
 متر میلی ۸۰۰ ها طول اسکی
 کیلوگرم  ۱۲ وزن کل 

 - فوالد  جنس بدنه 
 کیلوگرم  ۱۰۰ حداکثر وزن قابل تحمل 

 
 با ما در ارتباط باشید!

                                                                         www.sordo.irسایتوب
                                                            Info@sordo.irارتباط با مدیریت

                                                 Shop@sordo.irارتباط با بخش فروش 
                         Support@sordo.irارتباط با بخش پشتیبانی و خدمات 

                                 Instagram.com/sordo.groupاینستاگرام  



 

 

 
 
 
 

سردو با استفاده از دانش مهندسی و تکنولوژی های برتر، مفتخر است تا اولین دوچرخه     
دوچرخه اسکی را به عالقه مندان به ورزش های زمستانی ارائه مخصوص برف و به اختصار  

مدل سردو  اسکی  دوچرخه  میباشد.  S100 دهد.  پیست  از  خارج  و  پیست  برای  مناسب 
ردو س.  سال به راحتی میتوانند از این وسیله لذت ببرند  ۱۲جوانان، نوجوانان و کودکان باالی  

بوده است. از این رو برای رفاه حال شما  همواره به دنبال بهبود محصوالت و خدمات خود  
اینترنتی سردو برای ثبت سفارش و فروش دوچرخه اسکی   عزیزان وب سایت و فروشگاه

در این فروشگاه شما می توانید محصول مورد نظر خود را انتخاب   .اندازی شده استراه
ت تکمیلی را اطالعا. کرده و پس از انتخاب شیوه ی پرداخت سفارش خود را تکمیل نماييد

متداول پرسش های  بیشتر    .بیابید میتوانید در صفحه ی  اطالعات  برای کسب  همچنین 
 .اقدام فرماييد میتوانید از طریق فرم تماس با ما

 

 
 
 
 
 
 دوچرخه اسکی سردو 
 Sordo Skibike Company 
www.sordo.ir 
Info@sordo.ir  

 


