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Whispbar Upright WB201
Cena

555,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

WB201

Materiał

Aluminium

Gwarancja

2 lata

Opis produktu
Uchwyt rowerowy nowozelandzkiej firmy Whispbar model WB201
Uchwyt mocujący rower za ramę
Jedyny w swoim rodzaju, elegancki i niezawodny. Opatentowana technologia SmartHold automatycznie i precyzyjnie dopasowuje siłę nacisku uchwytu umożliwiając
montaż roweru na dachu samochodu bez konieczności usuwania przedniego koła. Jeden zamek zabezpiecza zarówno rower jak i bagażnik co zwiększa komfort
psychiczny i jakość użytkowania.
•
•
•
•
•
•

Samoregulująca się na ramie klamra SmartHold stosuje odpowiednią siłę docisku tak aby zabezpieczyć rower i jednocześnie ochronić ramę.
Samoregulująca się klamra SmartHold dopasowuje się do ram wszystkich kształtów, rozmiarów i materiałów.
Zintegrowany System Zamków (ILS) zabezpiecza wszystko za pomocą jednego klucza.
Technologia QuickDock zapewnia najłatwiejszy dostępny na rynku montaż i demontaż uchwytu bez konieczności używania narzędzi.
Możliwość dopasowania do belek innych producentów.
Do przewozu roweru o maksymalnym ciężarze 20 kg

Opcjonalnie można dokupić adapter do belek stalowych 88802297.

Specyfikacja
Montaż
Ilość rowerów
Montowanie roweru
Pasuje do kół o wymiarach
Pasuje do ram o średnicy
Pasuje do większość rowerów z hamulcami tarczowymi
Zamknięcie uchwytu na samochodzie
Zamknięcie rowerów w uchwycie
Zamknięcie uchwytu na bagażniku bazowym
Zamki na wyposażeniu
Paski zębate do kół
Samoczynna regulacja uchwytu ramy
Możliwość montażu z obu stron dachu
Pasuje do belek WINGBAR
Pasuje do belek SLIDEBAR
Pasuje do belek AERO
Pasuje do belek PROSTOKĄTNYCH
Do przewozów rowerów elektrycznych
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Dach
1
Rama/Koła
Dowolny
75 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

Adapter do rowków "T" 20X20 MM
Adapter do rowków "T" 30X24 MM
Kompatybilność z ONE KEY SYSTEM
Spełnia normę CITY CRASH
Atest TÜV
Informacje dodatkowe
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Przy rozstawie belek 406-457 mm max waga roweru 15.9 kg.
Przy rozstawie 458-1066 mm max waga roweru 20 kg.

