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Ortlieb E-Trunk

Artikelnummer F8240
Merk Ortlieb
Naam E-Trunk

Prijs € 149,95

OMSCHRIJVING
De E-Trunk, de kofferruimte voor de E-Bike, is waterdicht en dankzij de Top-Lock adapter niet alleen binnen de kortst mogelijke
tijdspanne gemonteerd, maar ook te allen tijde met een klik van de bagagedrager af te nemen. De tot de E-bike serie behorende
E-Trunk biedt met een volume van tien liter niet alleen genoeg opbergruimte om tijdens een fietstocht al het noodzakelijke mee te
nemen. Door een aan de achterzijde aangebrachte opname-inrichting kan er ook probleemloos een fleshouder gemonteerd worden, de
anders moeizame montage van drinkfleshouders aan de E-Bike wordt zodoende elegant opgelost.

Aanvullend beschikt de E-Trunk over een houder voor het aanbrengen van een extra achterlicht, in combinatie met de hoogwaardige
3M Scotchlite reflector een echt surplus aan veiligheid. De aan de bovenzijde gemonteerde koordbevestiging maakt het mogelijk dat
bijvoorbeeld een jas snel opgeborgen kan worden.

Indien de fiets toch al eens gestald wordt, is de E-Trunk met de Top-Lock adapter met slechts één handeling van de fiets te nemen en
dankzij de schouderbandriem ook comfortabel als schoudertas te dragen. De netbuitentas is ideaal om kleinigheden op te bergen.
Maar door de magnetische dekselsluiting vinden ook het openen en sluiten zo snel plaats, dat het opbergen in de tas bijna al even snel
volgt. Ook al is het openingsprincipe zo gemakkelijk en verleidt dit om er veel in te stoppen, bedraagt de maximale nuttige lading van
de E-Trunk tien kilogram. Duurzaam geproduceerd wordt de PVC-vrije bagagedragertas in Duitsland. Ze is compatibel met nagenoeg
alle bagagedragers met een breedte van 80 tot 160 mm en een buisdiameter van 8 tot 16 mm.

 

BIJKOMENDE FEATURES

+ Haken dienen als steunpoten
+ Reflecterend logo aan beide zijden van de tas

Specificaties

Model E-Trunk Kleur 1 Black

Gewicht 980 gr Hoogte 20 cm

Lengte 18 cm (diepte) Breedte 32 cm

Inhoud 10 L

Roger Wijnen sportief fietsen

Service 046-4742966 (optie 1) Mauritslaan 120 www.sportieffietsen.nl  

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  


