Dane aktualne na dzień: 20-01-2022 23:55

Link do produktu: https://www.doan.com.pl/justclick-3-13-pin-3-rowery-p-2858.html

JustClick 3 ( 13 Pin ) - 3 rowery
Cena

3 395,00 zł

Cena poprzednia

3 418,00 zł

Czas wysyłki

Natychmiast / do 24 godzin

Producent

Yakima

e-bike

Opis produktu
Yakima JustClick 3
Jedyna tak łatwo montowana platforma na rynku!
Dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi, który pozwala zakładać platformę w formie złożonej montaż może odbyć się za pomocą jednej
ręki. W celu ułatwienia montażu oraz demontażu od spodu platforma posiada kółka, na których możemy transportować sprzęt do i z samochodu.
Uchwyt posiada znaczniki (czerwony oraz zielony) informujące o właściwym i bezpiecznym montażu uchwytu oraz przystawki do rozbudowy.
Uchwyt nie pasuje do samochodów z kołem zapasowym zamontowanym na tylnej klapie.
Najprostszy montaż na rynku
Bezpieczeństwo w standardzie (znaczniki informacyjne informujące o prawidłowym montażu)
Zabezpieczenie uchwytu na kuli haka
Zabezpieczenie wszystkich rowerów zamocowanych w uchwycie
Kółka ułatwiające transport z i do samochodu
Największa na rynku odległość pomiędzy rowerami oraz różna ich wysokość (łatwy montaż rowerów, nie ma problemów ze
zderzającymi się kierownicami, pedałami itd.)
Aż trzy kluczyki w zestawie
Możliwość rozbudowy o jeden rower ( adapter na czwarty rower w sprzedaży oddzielnie )
Odchylanie ułatwiające dostęp do części bagażowej samochodu przy założonych rowerach
Możliwość transportu rowerów elektrycznych
Akcesoria do powieszenia uchwytu na ścianie, pokrowiec, rampa ułatwiająca wjazd rowerem na platformę ( akcesoria nie są zawarte w
cenie i należy dokupić je osobno)
Informacje techniczne:
Ilość rowerów
3 lub po rozbudowie 4
Montowanie roweru
Rama/Koła
Ładowność
60 kg
Masa uchwytu
20,3 kg
Maksymalna waga roweru
30 kg
Długość (CM)
72 cm
Szerokość (CM)
100 cm
Odstęp pomiędzy rowerami 20 cm
Wtyczka zasilająca
13 pin ( platforma posiada światło wsteczne )
Światła tylne
Tak
Pasuje do kół o wymiarach
Dowolne
Pasuje do ram o średnicy
Dowolne
Pasuje do większość rowerów z hamulcami tarczowymi
Tak
Pasuje do aut osobowych z kołem zapasowym montowanym z tyłu
Nie
Odłączenie uchwytu ramy
Tak
Zamknięcie uchwytu na samochodzie
Tak
Zamknięcie rowerów w uchwycie
Tak
Zamki na wyposażeniu
Tak
Paski zębate do kół
Tak
Możliwość odchylania z rowerami
Tak
Do przewozów rowerów elektrycznych
Tak
Spełnia normę CITY CRASH
Tak
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