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DIAMANT BIKE LIFT
Dé inklapbare fietsendrager met een elektrisch liftsysteem waardoor krachtinspanning onnodig is. Ideaal voor het transport van
2 elektrische fietsen doordat de Diamant Bike Lift met een eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel naar beneden of naar boven
‘gelift’ kan worden. Deze fietsendrager zorgt voor nog meer gemak door de inklapfunctie, brede en stabiele aluminium wielgoten,
4 stuks wielen, afneembare “Easy Fix” framehouders en handige opberghoes. De framehouders en de eenvoudig te monteren
gepatenteerde snelkoppeling zijn afsluitbaar en zorgen voor extra veiligheid. Zowel de 5-functie verlichting als het liftsysteem zijn
werkend via een 13-polige (Jaeger) stekker.

Thé foldable bike carrier with an electric lift system with which exertion is unnecessary. Ideal for the transportation of 2 electrical
bicycles because the Diamant Bike Lift can be ‘lifted’ downwards or upwards by an easy to use control panel. This bike carrier
ensures even more convenience thanks to the folding function, wide and stable aluminium wheel holders, 4 wheels, removable
“Easy Fix” frame holders and storage cover. The frame holders and easy to mount, patented quick connector provide extra security.
Both the 5-function lighting as the lift system work by a 13-pin (Jaeger) plug.

Specificaties | Specifications
Art.nr. | Art.no.
91732
Bevestiging van fietsframe | Mounting of bicycle frame
D.m.v. afsluitbare en afneembare framehouders | By lockable and removable
frame holders
Fietsframe diameter | Bicycle frame diameter
Ø 22 - 75 mm
Wielbasis fiets max. | Wheel base bicycle max.
1250 mm
Fietsband breedte max. | Bicycle tyre width max.
65 mm
Wielgoot afstand ca. | Wheel holder distance approx.
250 mm
Materiaal | Material
Gecoat staal + aluminium | Coated steel + aluminium
EAN
87 17809 91732 4

HANDIG!

HANDY!

Direct vanuit
de doos te
gebruiken!

Immediate
use from
the box!
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