
Na strešné tyče

Označenie Referencie Zákazník s DPH DPH Zákazník bez DPH

Pro-ride 80 7711780147   119,00 € 20%      99,17 € 7711780147

 

 

 

 

 

Na ťažné zariadenia

Označenie Referencie Zákazník s DPH DPH Zákazník bez DPH

Hang-on - 2 bicykle 7711577326      68,90 € 20%      57,42 € 7711577326

 

 

 

 

Hang-on - 3 bicykle 7711577327   119,00 € 20%      99,17 € 7711577327

 

 

 

 

Hang-on - 4 bicykle 7711577328   149,00 € 20%   124,17 € 7711577328

 

 

 

 

Towvoyage - 7 pin 7711579661
  439,00 € 20%   365,83 € 

7711579661

Coach - 2 bicykle - 13 pin 7711780884   499,00 € 20%   415,83 € 7711780884

 

 

 

 

Coach - 3 bicykle - 13 pin 7711780885   619,00 € 20%   515,83 € 7711780885

Rozšírenie na nosič Coach 276 (3+1 bicykel) 7711780886   189,00 € 20%   157,50 € 7711780886

 

Europower 915 - 13 pin 7711577333   739,00 € 20%   615,83 € 7711577333

 

 

 

 

 

* 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.

Ilustrácie

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. Nie je kompatibilný so strešnými 
tyčami pre Lodgy - ref. 8201299013.

Ilustrácie

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.

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 01.05.2021

#Confidential C



 

Príslušenstvo  

Označenie Reference Zákazník s DPH DPH Zákazník bez DPH

Osvetľovacia rampa pre Hang-on, Xpress 7711210431      40,90 € 20%      34,08 € 7711210431

 

 

 

 

 

Adaptér pre jednoduché upevnenie horských a 
dámskych bicyklov

7711419103      23,90 € 20%      19,92 € 
7711419103

 

 

 

 

 

Systém proti krádeži - pre Hang-on 7711422443      12,90 € 20%      10,75 € 7711422443

 

 

 

 

 

 

Adaptér 7 pin - 13 pin 7711226911      20,90 € 20%      17,42 € 7711226911

 

 

 

 

 

Adaptér 13 pin - 7 pin 7711226912      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.

Ilustrácie

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.

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. 
V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie aj opisované a predstavované 
automobily a príslušenstvo. O týchto modifikáciách bude RENAULT svojich koncesionárov informovať v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa 
toho, pre ktorú krajinu sú určené; niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich 
produktoch získate v miestnej pobočke RENAULT. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od 
skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Na obsah tejto publikácie sa vzťahuje ochrana podľa 
autorského práva. Akékoľvek neoprávnené zaobchádzanie, najmä neoprávnené používanie či reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek 
formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez vopred udeleného písomného povolenia spoločnosti RENAULT, je zakázané. Nezáväzné ceny odporúčané spoločnosťou 
Renault Slovensko, spol. s r.o.. Právo na tlačové chyby vyhradené. 
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