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Lezyne Sport Floor Drive Vloerpomp 

Merk Lezyne
Naam Sport Floor Drive Vloerpomp 

Prijs € 56,95
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Met de Lezyne Sport Floor Drive Vloerpomp zijn de banden van je racefiets of MTB snel op de juiste spanning. Het gepatenteerde Air
bleed systeem (ABS) laat luchtdruk ontsnappen door middel van een simpele knop en een ABS Flip Tread Chuck treaded connection
zorgt ervoor dat er geen lucht kan ontsnappen als je de pompkop op het ventiel aansluit. Deze vloerpomp pompt tot wel 15 bar en is
voorzien van een duidelijk afleesbare manometer. Dankzij de mooie afwerking met glanzende lak en het houten handvat misstaat deze
pomp zeker niet in je garage!

Hoogwaardige stalen vloerpomp

Met stalen cilinder en voet van kunststof

Voorzien van goed afleesbare manometer

Mooi afgewerkt met glanzende lak en houten handvat

Voorzien van treaded connection

Geschikt voor presta en schrader ventielen

Bevat ABS 2 techniek voor effectief pompen

Maximale druk: 220psi / 15bar

Afmetingen: 20 x 25 x 66.5 cm

Gewicht: 1.7 kg

Kleur: Zwart

Treaded Connection
Met de Lezyne’s ABS Flip Tread Chuck sluit je de pompkop direct op het ventiel aan zonder dat deze los schiet of lucht laat
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ontsnappen.

ABS 2
Het gepatenteerde Air bleed systeem (ABS) laat luchtdruk ontsnappen door middel van een simpele knop. Hiermee is het gemakkelijk
de pompkop van het ventiel te verwijderen. Hiermee verklein je de kans op het per ongeluk losschroeven van een presta ventiel.

 

Specificaties

Model Sport Floor Drive Vloerpomp Kleur 1 Zwart

Beschikbare maten Gewicht 1700 gr

Beveiligingsindex  Max druk: 220 psi / 15 bar Ventiel  Presta en Schrader ventielen

Aantal Functies Treadted connection en ABS2 techniek
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