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ZAB0120N 
Rebel Skater Pro Stuntstep, neon 

 

 
 

Op zoek naar een stuntstep voor kinderen om te freestylen? Bekijk dan deze Rebel 
Skater Pro ZAB0120N step. Door het lichte gewicht wordt het leren en uitvoeren van 
trucs veel makkelijker. Houd er rekening mee dat de freestyle step is ontworpen om 
acrobatiek en sprongen uit te voeren, niet om in de stad te rijden, daarom verschilt hij 
qua ontwerp van een klassieke step. 
 
Zo moet de stuntstepbeugel uit één stuk gemaakt zijn, zonder de mogelijkheid om het 
stuur te verstellen, want dat zou de constructie kunnen verzwakken. Daarom is het stuur 
van de Skater Pro step één geheel. Bovendien draait het stuur van dit model 360 graden, 
waardoor je trucs kunt uitvoeren die volledige rotatie vereisen, zoals de barspin.  
 
Deze Rebel ZAB0120 step heeft een Y vormig stuur met antisliphandgrepen, die bestand 
zijn tegen schuren en schokken. De constructie van het Y-Bar stuur zorgt voor meer 
stabiliteit dan een T-Bar type. Het deck van de stuntstep is gemaakt van licht aluminium, 
om zo makkelijker stunts te doen. Echter is het wel versterkt materiaal zodat deze 
stuntstep tot 100kg. aan gewicht kan houden. Hierdoor is de step door zowel kinderen 
als volwassenen te gebruiken.  
 
Een step met grote wielen betekent meer comfort en meer snelheid. Daarom zijn de 
wielen van de Pro Skater, met een duurzame aluminium kern, 11 cm. Ook de kwaliteit 
van de lagers is van belang. Rebel heeft daarom gekozen voor de ABEC-9 lagers. Want 
hoe hoger de klasse, hoe groter de precisie en de mogelijkheden om sneller en soepeler 
te bewegen. 
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Specificaties: 

 

• Stuntstep geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar 
• Lichtgewicht 3,4 kg 
• Stalen 360° draaibaar stuur met comfortabele TPR-handvaten 
• Stuur met Y-bar constructie 
• Stuur: 65,0 x 55,0 cm (HxB); binnendiameter: 2,8 cm 
• Voetrem 
• Antislip voetplateau 
• Solide en lichte constructie  
• Stalen vork met schroefdraad 
• Voetplateau van aluminium: 36,0 x 11,0 cm (lxb) 
• Maximale belasting 100 kg. 
• Diameter wielen 11 cm; breedte wielen 2,4 cm 
• Hardheid wielen: 82A 
• Lagers: ABEC-9 
• Materiaal: stalen stuur, PU wielen, aluminium gespaakte 

kernwielen, versterkt 6061 aluminium voetplateau, TPR 
gegroefde handvaten 

 

• Maximale afmeting   : 67,0 x 55,0 x 88,0 cm (BxDxH) 
• Gewicht incl. verpakking  : 4,2 kg  
• EAN code    : 5901890055925 
• Verpakkingseenheid   : 4 


