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Busch & Müller Spiegel Cycle Star E

Merk Busch & Müller
Naam Spiegel Cycle Star E

Prijs € 34,95

OMSCHRIJVING
Duidelijke lijnen en een optimaal blik op wat achter je gebeurt - de B+M E-Bike Cycle Star E achteruitkijkspiegel zet nieuwe
maatstaven. De vijfhoekige spiegel die ook voor e-bikes is toegelaten beschikt niet alleen over een voor achteruitkijkspiegels
ongewone vorm met vijf hoeken, maar ook over een grote spiegel. Deze is met stevige onderdelen beschermd. Die bieden
bescherming als de fiets omvalt. Met klapmechanisme zodat de spiegel omklapt als de fiets valt. De spiegel wordt in de uiteinden van
het stuur bevestigd.

Details:
• inklapbare achteruitkijkspiegel
• ook geschikt voor e-bikes
• bevestiging door montage in het stuur aan de uiteinden (stuur-Ø 14,5-15,5mm of 17,2-20 mm)
• geschikt voor rechte sturen of max. 45 graden gebogen
• verstelbaar door kogel- en draaischarnier
• kan aan beide zijden van het stuur worden geplaatst
• spiegelvorm: convex gevormd voor een extra groot blikveld
• materiaal: spiegelglas, stang: aluminium, behuizing: kunststof
• spiegelmaat: 80 mm
• gewicht: ca. 180 g

 

Bevestiging:

De spiegel kan op nagenoeg elk stuur gemonteerd worden, hiervoor dient het handvat ca. 13 mm naar binnen geschoven te worden.
Een betere oplossing voor de montage van de spiegel is om de Ergotec adaptor te gebruiken, deze wordt aan de binnenzijde va het
stuur bevestigd, zodat het handvat kan blijven zitten!

Details adapter:
· adapter is universeel en geschikt voor de montage van vrijwel alle spiegels
· geschikt voor binnenste stuurØ 17 - 19,2 mm
· aluminium stuurdop
· conusklemming
· materiaal: aluminium
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· prijs € 8,95

 

Specificaties

Model Cycle Star E Kleur 1 Zwart
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