
25-05-2023
pagina 1 van 2

Uebler F24 fietsdrager 'de lichtste'

Merk Uebler
Naam F24 fietsdrager 'de lichtste'

Prijs € 579,00

OMSCHRIJVING

F24, de lichtste fietsdrager voor 2 fietsen!

Met een gewicht van slechts 12 kg en een vouwmaat van 61 x 20 x 60 cm is de F24 de kleinste en lichtste koppelingsdrager voor twee
fietsen. Het lichte gewicht zorgt voor de grootst mogelijke lading en is daarom ook bijzonder goed geschikt voor het vervoer van
zwaardere fietsen zoals e-bikes en/of pedelecs. De F24 is stabiel, licht en bevat de essentiële functies uit het Uebler
innovatiespectrum, om het bevestigen aan de koppeling, evenals het plaatsen van de fietsen aanzienlijk te vereenvoudigen. Een
geslaagde symbiose tussen een intelligente lichte bouwwijze en perfecte ingenieurskunst.

“Made in Germany” – met 3 jaar fabrieksgarantie!

 

Eigenschappen

Kleinste en lichtste fietsendrager voor 2 fietsen (12 kg)

Opvouwbaar tot bijzonder compacte opbergmaat

Intelligente lichte bouwwijze

Gepatenteerde iQ-sluiting zonder hefboom

Afneembare afstandshouder met diefstalbeveiliging

Nieuw ratelsysteem voor veilige bevestiging van de banden op de goot

Brede goten voor bandbreedtes tot 4,5 inch

Vooringestelde snelspanners met veersluiting

Max. belading 60 kg (2 x 30 kg)

Speciaal ontwikkeld voor de zwaardere mountainbikes, E-bikes en/of Pedelecs

Optioneel met oprijgoot/overrijdhulp

Optioneel met speciale ratelset voor fatbikes (uitwisselbaar zonder gereedschap)

Roger Wijnen sportief fietsen

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

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  
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Uebler F24 fietsdrager 'de lichtste'

Made in Germany – met 3 jaar garantie

Prijs € 539,- 

 

Functionaliteiten (zie nummers in afbeelding)

1. Afneembare framehouders, te bedienen met 1 hand (gepatenteerd)
2. Zowel de framehouders als de drager zijn met dezelfde sleutel te ver- of ontgrendelen
3. Nieuw ontwikkeld ratelsysteem voor veilige bevestiging van de banden op de goot
4. Brede goten voor bandbreedtes tot 4,5 inch
5. Inklapbare wielgoten en verlichtingsunit
6. Gepatenteerde IQ sluiting voor hendelloze bevestiging op de trekhaak
7. Brede U-beugel
8. Snelspanners voor het eenvoudig en zeker fixeren van de U-beugel.
9. Kentekenplaathouder voor alle EU kentekenplaten.

 

Optie's

Uebler i21 opbergtas 69.95

Uebler i21 aluminium oprijgoot met tussen stuk en opbergtas € 109,95

 

Specificaties

Model F24 fietsdrager 'de lichtste' Kleur 1 Zwart

Geschikt voor 2 fietsen

Roger Wijnen sportief fietsen

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

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


