Bagażnik rowerowy
BC 60 - Bagażnik,
który przekonuje
gut
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„Prosty montaż, najwyższa jakość, wysoki
poziom bezpieczeństwa zapewniony
przez TÜV/GS. Bagażnik rowerowy BC 60
przekonuje na całej linii”.

„Bagażnik
rowerowy BC 60
Składany, trwały,
poręczny, jedyny.”
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Bagażnik rowerowy BC 60

Pokrowiec

Box

„Bagażnik rowerowy
BC 60 – Jeden bagażnik –
wiele zastosowań“
Składany

Precyzyjnie zaplanowany dla Twoich potrzeb.
Nie musisz już dźwigać rowerów na dach swojego
auta. Wystarczy, że uniesiesz je na wysokość kilkudziesięciu centymetrów. Westfalia BC 60 to bagażnik,
którego możesz używać do przewożenia od 1 do 3
rowerów. Jest łatwy do przechowywania poza sezonem, wygodny przy montażu i przenoszeniu oraz
bezpieczny podczas użytkowania. BC 60 oszczędzi
miejsce w Twoim domu lub garażu. Ma jedynie 58 x
22 x 69 cm po złożeniu. Teraz już żaden inny nie może
zostać nazwany kompaktowym. Dzięki dodatkowym
akcesoriom, możesz używać go też do innych celów –
przewozić ładunki. Nie wymaga składania z osobnych
części, stanowi zwartą całość. Możesz go używać zaraz
po wyjęciu z pudełka Podczas instalowania bagażnika
BC 60 na haku holowniczym nie potrzebujesz niczyjej
pomocy. To bardzo łatwe, także nie grozi Ci przy tym
uszkodzenie lakieru ani inne niemiłe wypadki.
BC 60 pasuje do każdego typu rowerów. BC 60 spełnia
wymogi norm unijnych, a także najsurowsze wymogi
bezpieczeństwa, co potwierdzono w testach."

Bagażnik rowerowy BC 60

Specjalny pokrowiec

do przewozu dwóch rowerów,
montowany na haku

dopasowany i zabezpieczający
podczas przechowywywania

Nr artykułu: 350 030 600 001

Nr artykułu: 350 008 600 001

Uchwyt dodatkowy
na trzeci rower
Nr artykułu: 350 014 600 001

Box
mobilna przestrzeń bagażowa.
Zamykany na klucz
Nr artykułu: 350 002 600 001

Platforma

Szyna najazdowa
ułatwia zamontowanie
cięższych rowerów
Nr artykułu: 350 020 600 001

Wieszak na ścianę
praktyczny dodatek
ułatwiający przechowywanie
Nr artykułu: 350 006 600 001

Dodatkowe światło stopu

dodatkowa powierzchnia ładunkowa, montowana bez użycia
narzędzi

jeżeli rowery zasłaniają trzecie
światło stopu w samochodzie

Nr artykułu: 350 004 600 001

Nr artykułu: 350 000 305 173

Platforma

Dodatkowa przestrzeń. Nurkujesz?
Jeździsz konno? Nie
masz pomysłu gdzie
przewozić zabrudzony
sprzęt moto-crossowy? 200 litrów dodatkowej przestrzeni
bagażowej: Kufer z
tworzywa na kółkach
zamykany na zamek.

Dodatkowa
przestrzeń
ładunkowa
Przewiezienie
choinki na święta,
materiałów
budowlanych
lub ogrodniczych
nie stanowi już
problemu.

Czym wróżnia się bagażnik Westfalia
Bagażnik na 2 lub 3 rowery na hak holowniczy
Dodatkowe akcesoria
Uchylany – dostęp do bagażnika samochodu
nawet gdy przewozisz rowery"
Składany do ultra-kompaktowego rozmiaru
58 x 69 x 22 cm
Optymalny dla rowerów o wyjątkowo dużym
rozstawie kół (do 1300 mm)
Ładowność 60 kg: odpowiedni również
dla rowerów elektrycznych
Certyfikat TÜV/GS
Certyfikat CityCrash

