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DIAMANT
De Diamant is al viermaal verkozen tot Beste Koop door de Consumentenbond! Dit komt mede door het handige inklapsysteem, de
kantelfunctie en de eenvoudige montage op de trekhaak door een gepatenteerde, afsluitbare snelkoppeling. De Diamant is ideaal
voor het transport van 2 (elektrische) fietsen. De verlichting werkt via een gecombineerde 7/13-polige (Jaeger) stekker, incl. mistachterlicht en achteruitrijverlichting (via 13-polige stekker).
Er is ook een oprijgoot beschikbaar voor de Diamant. Hiermee rijdt u eenvoudig de (elektrische) fietsen op de fietsendrager! Kijk
voor meer informatie op pagina 51.
The Diamant has been rated 4 times as Best Buy by the Dutch Consumers Association! This is partly due to the easy folding system,
the tilt function and the easy mounting onto the tow bar with a patented, lockable quick connector. The Diamant is ideal for the
transportation of 2 (electrical) bicycles. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving
lighting (by 13-pin plug).
There is a ride-on ramp for the Diamant available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles onto the bike carrier!
See more information at page 51.

Specificaties | Specifications
Art.nr. | Art.no.
91739
Bevestiging van fietsframe | Mounting of bicycle frame
D.m.v. afsluitbare en afneembare framehouders | By lockable and removable
frame holders

Art.nr. | Art.no.
91549

Fietsframe diameter | Bicycle frame diameter
Ø 22 - 75 mm
Wielbasis fiets max. | Wheel base bicycle max.
1400 mm
Fietsband breedte max. | Bicycle tyre width max.
50 mm
Wielgoot afstand ca. | Wheel holder distance approx
210 mm
Materiaal | Material
Gecoat staal + aluminium | Coated steel + aluminium
EAN
87 17809 91739 3

HANDIG!
Direct vanuit
de doos te
gebruiken!

EASY!

Immediate
use from
the box!
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