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Link do produktu: https://dudabox.pl/taurus-basic-plus-2-p-77.html

Taurus Basic Plus 2
Cena

999,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta
Gwarancja

T2/TB009A2
2 lata

Opis produktu
Taurus to gwarancja jakości i bezpieczeństwa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem produkcyjnym i sprzedażowym
Taurus Basic Plus to platforma rowerowa do przewozu rowerów na haku holowniczym w samochodzie.
Stalowo-aluminiowa konstrukcja zapewniająca stabilny i co ważne bezpieczny przewóz rowerów. Udoskonalona wersja kompaktowej platformy rowerowej do
przewozu 2 lub 3 rowerów, montowanej na haku holowniczym auta bez użycia dodatkowych narzędzi.
Uchwyt jest uchylny i zapewnia dostęp do bagażnika samochodu z zamontowanym rowerami na platformie.
Dzięki podstawom na koła wyposażonym w plastikowe zębate paski oraz sztywnym ramionom trzymającym ramę rowerową, rowery podróżują bardzo bezpiecznie i
stabilnie. Platforma zapewnia wygodny transport rowerów bez konieczności podnoszenia ich na dach, łatwy dostęp do bagażnika nawet z pełnym ładunkiem i wysoki
komfort jazdy. Uchwyt wykończony jest w kolorze szarym i wyposażony jest w komplet świateł oraz miejsce na tablice rejestracyjną. Na wyposażeniu znajduje się
wtyczka 13 pin, która w porównaniu do wtyczek 7 pin zapewnia dodatkowe światła - wsteczne oraz przeciwmgielne. W przypadku samochodów z gniazdem 7 pin
należy zastosować odpowiednią przejściówkę 7/13 tracąc wspomnianą obsługę światła wstecznego i przeciwmgielnego. Przejściówkę trzeba dokupić osobno.
Platforma jest wyposażona w zamek zabezpieczający przed ściągnięciem samego uchwytu z haka, oraz gałki z kluczykiem zabezpieczające rowery przed kradzieżą
zamontowane we wspornikach uchwytu. Dzięki zastosowaniu specjalnej dźwigni montaż na haku nie wymaga narzędzi czy pomocy innych osób.
Maksymalna ładowność 40 kg
Regulacja docisku na kuli haka
Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym
Mechanizm uchylania umożliwiający dostęp do bagażnika w prawie każdym aucie
Przesuwane uchwyty umożliwiające transport różnych rozmiarów rowerów
Kompaktowe wymiary po złożeniu
Wtyczka zasilająca światła 13pin

Specyfikacja
Montaż
Hak
Ilość rowerów
2
Montowanie roweru
Rama/Koła
Ładowność
40 kg
Masa uchwytu
15 kg
Maksymalna waga roweru
20 kg
Długość (CM)
108
Szerokość (CM)
58
Wtyczka zasilająca
13-pin
Światła tylne
Tak
Pasuje do większość rowerów z hamulcami tarczowymi
Tak
Pasuje do aut osobowych z kołem zapasowym montowanym z Nie
tyłu
Odłączenie uchwytu ramy
Nie
Zamknięcie uchwytu na samochodzie
Tak
Zamknięcie rowerów w uchwycie
Tak
Zamki na wyposażeniu
Tak
Paski zębate do kół
Tak
Samoczynna regulacja uchwytu ramy
Nie
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Uchylany
Możliwość odchylania z rowerami
Do przewozów rowerów elektrycznych
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Tak
Tak
Nie

