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AMBER I
De Amber I is ontworpen voor het transport van 1 fiets. Deze fietsdrager is zeer licht en geschikt voor zowel een stadsfiets als een
e-bike. De Amber I is eenvoudig op de trekhaak te plaatsen door de gepatenteerde snelkoppeling. De fiets wordt bevestigd in een
brede, stabiele kunststof wielhouder en er is geen belasting op het crankstel van de fiets door middel van framebevestiging. De
verlichting werkt via een gecombineerde 7/13-polige (Jaeger) stekker, incl. mistachterlicht en achteruitrijverlichting (via 13-polige
stekker).
Wilt u liever een fietsendrager voor meer fietsen? Kijk dan bij de Amber II (pagina 20), Amber III (pagina 22) of de Amber IV
(pagina 24).

The Amber I has been developed for the transportation of 1 bicycle. This bike carrier is very light weighted and suitable for aswell as
a city bike as an e-bike. The Amber can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. The bicycle is
held firmly in wide, stable plastic wheel holders and there is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting
by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).
Do you prefer a bike carrier for more bicycles? Please see the Amber II (page 20), Amber III (page 22) or the Amber IV (page 24).

Specificaties | Specifications
Art.nr. | Art.no.
91736
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.
190 mm
Materiaal | Material
Gecoat staal | Coated steel
EAN
87 17809 91736 2
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