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Link do produktu: https://dudabox.pl/inter-pack-quattro-4-p-76.html

Inter Pack Quattro 4
Cena

1 749,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Materiał

Stal

Gwarancja

2 lata

Opis produktu
Inter Pack Quattro to solidna platforma z szybkim montażem i możliwością złożenia
ramion. Bagażnik rowerowy posiada bezpieczną funkcję odchylania pozwalającej na
nieograniczony dostęp do bagażnika auta z zamontowanymi rowerami. Platforma do przewozu
rowerów posiada zamki zabezpieczające zarówno sam bagażnik jak i przewożone rowery.
Platforma Quattro pasuje na każdą główkę haka holowniczego, konstrukcja bagażnika rowerowego
pozwala na złożenie bagażnika w kilku prostych ruchach co wpływa na znaczne ułatwienie jego
przenoszenie i przechowywanie,
W komplecie taśmy do mocowania ram oraz kół.
Ramiona mocujące rower mają możliwość zablokowania zapewniając w ten sposób nieruchomą
pozycję rowerów w czasie jazdy,
Uchwyt rowerowy Inter Pack Quattro spełnia normę XP, przeszedł pozytywnie testy statyczne jak i
dynamiczne.

Ważne: Jeśli jeszcze nie masz trzeciej tablicy rejestracyjnej to możesz ją wyrobić w
wydziale komunikacji.
Wtyczka: jeżeli posiadasz gniazdo 7 pin niezbędny będzie zakup wtyczki redukcyjnej 7/13

Wieszak umożliwia przechowywanie platform rowerowych montowanych na hak i pasuje do większości bagażników.
Pasuje do większości platform rowerowych montowanych na haku takich jak Inter Pack, Atera, Thule, Peruzzo, MontBlanc itp.
Główka wieszaka posiada takie same parametry jak główka haka holowniczego, dlatego po zamontowaniu platformy, całość
jest bezpieczna i stabilna. Wieszak montowany jest do ściany, a platforma rowerowa przechowywana jest w pozycji pionowej.
Instrukcja montażu:
1. Uchwyt nośny ustawiamy poziomo do ściany. Następnie zaznaczamy na ścianie nośnej miejsca pod otwory.
2. Wiercimy otwory, wkładamy kołki rozporowe i po przyłożeniu profilu nośnego wkręcamy śruby.
3. Po tak wykonanym montażu wieszaka może on być wykorzystany do przechowywania bagażników rowerowych.
Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany betonowej, pustaka ceramicznego i pianowego.

Specyfikacja
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Materiał:
Wtyczka:
Maksymalna ilość przewożonych rowerów:
Maksymalna ładowność:
Długość:
Szerokość:
Waga:
Zamknięcie roweru w uchwycie:
Maksymalna szerokość opony:
Zamknięcie na haku:
Pasuje do ram o średnicy (mm):
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Stal
13 pin
4
60 kg
94 cm
94 cm
22 kg
Tak
2,35 cala
Tak
25-80

