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AMBER IV
Op zoek naar een solide, lichtgewicht fietsendrager voor het transport van 4 fietsen? Dan is de Amber IV ideaal! Deze fietsendrager
kan eenvoudig op de trekhaak geplaatst worden door de gepatenteerde snelkoppeling. Door de brede, stabiele kunststof wielgoten
staan de fietsen stevig tijdens het transport. Doordat de Amber IV uitgerust is met framehouders is er geen belasting op het
crankstel van de fiets. Verlichting werkt via een gecombineerde 7/13-polige (Jaeger) stekker, incl. mistachterlicht en achteruitrij
verlichting (via 13-polige stekker).
Mocht u op zoek zijn naar een lichtgewicht fietsendrager voor het transport van minder fietsen, dan kunt u kijken bij de Amber I
(pagina 18) Amber II (pagina 20) of de Amber III (pagina 22).

Are you looking for a solid, light weight bike carrier for the transportation of 4 bicycles? Then the Amber IV is ideal! This bike carrier can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. Due to the wide, stable plastic wheel holders
bicycles are held firmly during transportation. Because the Amber IV is equipped with frame holders, there is no force on the crank
set of the bicycle. Lighting works by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin
plug).
If you are looking for a lightweight bike carrier for the transportation of less bicycles, you can check the Amber I (page 18) Amber II
(page 20) or Amber III (page 22).

Specificaties | Specifications
Art.nr. | Art.no.
91733
Bevestiging van fietsframe | Mounting of bicycle frame
D.m.v. framehouders met spanbanden | By frame holders with straps
Fietsframe diameter | Bicycle frame diameter
Universeel | Universal
Wielbasis fiets max. | Wheel base bicycle max.
1200 mm
Fietsband breedte max. | Bicycle tyre width max.
60 mm
Wielgoot afstand ca. | Wheel holder distance approx.
180 mm
Materiaal | Material
Gecoat staal | Coated steel
EAN
87 17809 91733 1
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