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Ergotec Spiegel M-77

Merk Ergotec
Naam Spiegel M-77

Prijs € 34,95

OMSCHRIJVING
Beter zicht voor meer veiligheid.
De stabiele M-77 spiegel van ergotec biedt met zijn grote formaat een breed zichtveld zodat je hetgeen achter je gebeurt telkens goed
in het zicht hebt. Door de klassieke, toelopende vorm is de spiegel aan de natuurlijk blikrichting aangepast. Bovendien overtuigt hij
door zijn slanke design. De robuuste spiegelarm van hoogwaardig, gesmeed aluminium is ca. 13 cm lang en kan aan de linker- of
rechterkant gemonteerd worden. De hoek van de spiegel kan via een robuuste kogelscharnier worden ingesteld.

Details:
• lichte fietsspiegel voor de montage aan de uiteinde van het stuur
• klassieke vorm voor een goed zichtveld
• 360° hoekverstelbaar via robuuste kogelscharnier
• montage aan beide zijden mogelijk

Technische gegevens:
• materiaal: aluminium 6061 T6, zwart gezandstraald (arm); kunststof (behuizing)
• spiegelvlak: ca. 12 x 8-5,5 cm (toelopend)
• bevestiging aan de uiteinden van het stuur (stuurØ 22 mm)
• benodigde klembreedte op het stuur: ca. 13 mm 
• gewicht: ca. 145 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 voor de montage van de ergotec M-77/M-88/M-99 spiegel
· geschikt voor binnenste stuurØ 17 - 19,2 mm
· aluminium stuurdop
· conusklemming
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· materiaal: aluminium
· prijs € 8,95

Specificaties

Model Spiegel M-77 Kleur 1 Zwart
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