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Bagażnik rowerowy Carry-Bike
PRO C - Fiamma
Cena

1 199,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Kod producenta

FI02094-10A

Opis produktu
Bagażnik rowerowy Carry Bike PRO C Black renomowanej marki Fiamma
Ekskluzywny, prosty i wygodny w obsłudze, składany bagażnik rowerowy (uchylana platforma z rynienkami), do montażu na
tylnej ścianie przyczepy kempingowej lub samochodu kempingowego
Niezwykle stabilny i bezpieczny bagażnik na rowery
W wersji podstawowej umożliwia przewóz dwóch rowerów
Dzięki dodatkowym przystawkom oraz specjalnemu dolnemu wspornikowi z układem opatentowanej teleskopowej regulacji
bagażnik można rozbudować do transportu odpowiednio trzech lub czterech rowerów
Ponadto pionowy teleskopowy system umożliwia regulację wysokości bagażnika w zakresie od 40 do 50 cm, dzięki czemu
można go dostosować do różnych wymiarów okien
Rowery są oparte na aluminiowych rynnach, w których znajdują się paski do zamocowanie kół z systemem szybkiego
uwalniania
Rama roweru jest zamocowana w specjalnym uchwycie, który chroni ramę roweru przed uszkodzeniem podczas transportu
Zamocowanie bagażnika polega na wywierceniu otworów w ściance i zamontowaniu wg instrukcji zawartej w opakowaniu
Dzięki wysokiej pozycji przewożone rowery nie zasłaniają tylnych świateł, ani tablicy rejestracyjnej przyczepy
ZALETY:
Ilość przewożonych rowerów w wersji podstawowej: 2
Możliwość rozbudowy bagażnika do przewożenia 3 lub 4 rowerów z dodatkową przystawką (opcja należy dokupić osobno)
Mocowanie ramy roweru:
- szczęki z gumową warstwą ochronną na wewnętrznej powierzchni - system Bike Block Pro
Mocowanie koła roweru w rynienkach:
- paski z mechanizmem szybkiego uwalniania do mocowania kół o różnych rozmiarach opon - system Quick Save
Dowolna wysokość opony z obręczą
Regulacja wysokości bagażnika w zakresie od 40 do 50 cm
Mozliwość złożenie (uchylenie) rynienek po zdjęciu rowerów
Nie zasłania tylnych świateł ani tablicy rejestracyjnej
PARAMETRY:
Maksymalna ładowność: 60 kg
Regulacja wysokości: 40-50 cm
Szerokość: 128 cm
Masa własna wersji podstawowej: 7.9 kg
Certyfikat: TŰV

Kolor: srebrno/czarny
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