
Na strešné tyče

Označenie Referencia Cena po zľave Bežná cena vrátane DPH DPH Cena bez DPH

Pro-ride 80 7711780147             95.00  €              119.00 € 20%           99.17 € 7711780147

 

 

 

 

 

Na ťažné zariadenia

Označenie Referencia Cena po zľave Bežná cena vrátane DPH DPH Cena bez DPH

Hang-on - 2 bicykle 7711577326
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
               68.90 € 20%           57.42 € 

7711577326

 

 

 

 

Hang-on - 3 bicykle 7711577327             95.00  €              119.00 € 20%           99.17 € 7711577327

 

 

 

 

Hang-on - 4 bicykle 7711577328           125.00  €              149.00 € 20%         124.17 € 7711577328

 

 

 

 

Towvoyage - 7 pin 7711579661
             439.00 € 20%         365.83 € 

7711579661

Coach - 2 bicykle - 13 pin 7711780884           419.00  €              499.00 € 20%         415.83 € 7711780884

 

 

 

 

Coach - 3 bicykle - 13 pin 7711780885           539.00  €              619.00 € 20%         515.83 € 7711780885

Rozšírenie na nosič Coach 276 (3+1 bicykel) 7711780886           165.00  €              189.00 € 20%         157.50 € 7711780886

 

Europower 915 - 13 pin 7711577333           659.00  €              739.00 € 20%         615.83 € 7711577333

 

 

 

 

 

* Nosiče bicyklov na ťažné zariadenia nie sú kompatibilné s ťažným zariadením typu Standard

* Nosiče bicyklov na ťažné zariadenia majú obmedzenú kompatibilitu na modelu Renault Kangoo II (nie je možné otvoriť batožinový priestor)

Vhodný pre všetky typy bicyklov a rozmery pneumatík. Môže niesť 3 do 60 kg so šírkou rámu 22 - 70mm. Nosič môže byť rozšírený na 4 bicykle v prípade použitia ref. 7711780886. Praktický 
skladací mechanizmus s nožným pedálom umožňuje ľahký prístup do batožinového priestoru aj keď sú bicykle uchytené na nosiči. Jednoduchá inštalácia. Integrovaná zadné svetlá. 
Integrovaný zámok pre uzamknutie bicyklov a nosiče. Certifikáty TÜV a CityCrashTest. 

Vhodný pre bezpečnú prepravu elektrobicyklov a ťažkých bicyklov. Zväčšená vzdialenosť medzi bicyklami na 25 cm umožňuje prepravu 2 elektrobicyklov. Môže niesť 2 bicykle do 60kg o šírke 
rámu 22 - 80mm. Inteligentná sklopná funkcia umožňuje pohodlný prístup do batožinového priestoru s naloženými bicyklami. Jednoduchá inštalácia pomocou uťahovacej páky. Integrovaná 
zadné svetlá. Nosič je uzamykateľný k ťažnému zariadeniu. Certifikáty TÜV a CityCrashTest.

Môže niesť až 4 bicykle (max. 60 kg). Šírka 47 cm, hmotnosť 10 kg. Vhodné pre väčšinu ťažných zariadení. Nosič je možné sklopiť dozadu a sprístupniť tak batožinový priestor bez nutnosti 
skladania bicyklov. Pogumované držiaky bicyklov, reflexné plochy pre vyššiu bezpečnosť. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nosiča je osvetlovacia rampa, ktorú je nutné objednať zvlášť. Vhodný 
pre všetky typy rámov. 

Vhodný pre všetky typy bicyklov a rozmery pneumatík. Môže niesť 2 bicykle do 36 kg so šírkou rámu 22 - 70mm. Praktický skladací mechanizmus s nožným pedálom umožňuje ľahký prístup 
do batožinového priestoru aj keď sú bicykle uchytené na nosiči. Jednoduchá inštalácia. Integrovaná zadné svetlá. Integrovaný zámok pre uzamknutie bicyklov a nosiče. Certifikáty TÜV a 
CityCrashTest.

Nosič je určený pre prepravu jedného bicykla. Môže niesť všetky typy bicyklov s priemerom rámu od 22 do 80 mm (oválny rám: max. 80x100 mm), hliníková priečka a ramená, systém proti 
krádeži na spone pre bicykel a na nosiči, možno pripevniť na strešné tyče, atraktívny dizajn, TÜV a CityCrashTest osvedčenia, nemôže byť pripevnený na Espace IV. Rozmery - 145 x 32 x 8,5 
cm, hmotnosť 4,2 kg. 

Možno pripevniť na všetky ťažné zariadenia. Môže niesť 2 bicykle do 30kg o šírke rámov 22 - 70 mm. Hmotnost 4 kg, šířka 34 cm. Jednoduchá montáž bez náradia, uchytenie za hornú rámovú 
trubku. Rámy bicyklov sú chránené gumou a bicykle sú upevnené povrazmi. Pri použití modelu Dokker je možné prevážat iba 1 bicykel. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nosiča je osvetľovacia 
rampa, ktorú je nutné objednať zvlášť. Certifikát City Crash Test.

Možno pripevniť na všetky ťažné zariadenia. Môže niesť 3 bicykle do 36kg o šírke rámu 22 - 70 mm. Jednoduchá montáž bez náradia, uchytenie za hornú rámovú trubku. Rámy bicyklov sú 
chránené gumou a bicykle sú upevnené povrazmi. Nosič je možné sklopiť dozadu a sprístupniť tak batožinový priestor bez nutnosti skladania bicyklov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nosiča je 
osvetľovacia rampa, ktorú je nutné objednať zvlášť. Certifikát TÜV a City Crash Test.

Ilustrácie

Ilustrácie

Strešné nosiče bicyklov sa upevňujú na tyče strešného nosiča - jednoduchá montáž, systém proti krádeži. Preprava bicyklov na streche automobilu je bezpečná a minimalizuje znečistenie 
bicyklov.

Nosiče bicyklov
Cenník platný od 01. 06. 2020
Dočasná verzia cenníka určená pre akci Produkt mesiaca.
Akcia je platná do 31. 08. 2020 a platí iba pre vybrané produkty.
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Elektrobicykle
 

Označenie Referencia Cena po zľave Bežná cena vrátane DPH DPH Cena bez DPH

Elektrobicykel Z.E. 7711943828
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
         1,690.00 € 20%     1,408.33 € 

7711943828

 

 

 

 

 

Príslušenstvo  

Označenie Referencia Cena po zľave Bežná cena vrátane DPH DPH Cena bez DPH

Osvetľovacia rampa pre Hang-on, Xpress 7711210431
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
               40.90 € 20%           34.08 € 

7711210431

 

 

 

 

 

Adaptér pre jednoduché upevnenie horských a 
dámskych bicyklov

7711419103
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
               23.90 € 20%           19.92 € 

7711419103

 

 

 

 

 

Systém proti krádeži - pre Hang-on 7711422443
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
               12.90 € 20%           10.75 € 

7711422443

 

 

 

 

 

Adaptér 7 pin - 13 pin 7711226911
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
               20.90 € 20%           17.42 € 

7711226911

 

 

 

 

 

Adaptér 13 pin - 7 pin 7711226912
Na tento produkt sa 

zľava nevzťahuje
               19.90 € 20%           16.58 € 

7711226912

 

 

 

 

Systém proti krádeži na držiak Hang-on umožňuje uzamknutie bicykla.

Adaptér pre pripojenie 7 - pin konektora na ťažné zariadenie s 13 - pin konektorom.

Adaptér pre pripojenie 13 - pin konektora na ťažné zariadenie s 7 - pin konektorom.

Osvetľovacia rampa určená ako príslušenstvo pre Hang-on, Xpress zaručí lepšiu viditeľnosť zadných svetiel spolu s ŠPZ. Nutné zapojiť do 7-pin alebo 13-pin konektora.

Umožňuje ľahké zavesenie bicyklov s dámskym rámom, ktoré nemajú vrchné horizontálne rámové trubky.

Ilustrácie

Ilustrácie

Rám: oceľový. Výkon motora: 250W. Veľkosť: 185 x 72 x 110 cm (dĺžka x šířka x výška). Pohon: zadných kolies. Hlučnosť: 75 dB (A). Maximálna nosnosť: 125 kg. LCD displej s ukazovateľom 
rýchlosti, najazdených kilometrov, času, priemernej rýchlosti, výkonu motora a najvyššej dosiahnutej rýchlosti. Váha: 25 kg. Záruka : 2 roky. Veľkosť kolies: 71 cm (28“). Rýchlosti a riadenie: 
7 rýchlostí Shimano Derailleur, 5 módov elektrického pohonu, mód 1 = najnižší výkon, mód 5 = najvyšší výkon. Dojazd: až 50 km, priemerne 30 km na autonomny režim. Doba nabíjania: 6 
hodín (plné nabitie). Batéria: Li-ion 36V 10 500 mAh, vymeniteľná. Maximálna rýchlosť: 25 km/h. Brzdy: kotúčové.
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