NIEUWSTE MODEL: THULE 927 VeloCompact voor 3 fietsen
Tijdelijke Actie prijs: 388,00
MET GRATIS:
- Verzending binnen Nederland.
- Trekhaak Adapter stekker van 13 naar 7 polig.
Geleverd door Thule Partner Eindhoven met 5 jaar garantie.
Bestellen of Afhalen:
De fietsendrager kan eventueel verstuurd worden door heel NL en België.
Deze kosten bedragen voor Nederland: € GRATIS Deze kosten bedragen voor België: € 15,00
VERZENDEN BINNEN Nederland:
U dient het bedrag van: € 388,00
over te maken naar: NL13 INGB 068.58.83.973
T.n.v. Louis Verheggen te Eindhoven onder vermelding van Thule 927
VERZENDEN NAAR België:
U dient het bedrag van: € 403,00
over te maken naar:NL13 INGB 068.58.83.973
T.n.v. Louis Verheggen te Eindhoven onder vermelding van Thule 927
Op voorraad, reserveren gewenst
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur Zaterdag 09.00 -16.00 uur
Betaling met PIN (alleen NL bankpas), contant en vooruitbetaling. Betaling met creditcard helaas niet
mogelijk.
Beschrijving Thule 927 VeloCompact:
De Thule VeloCompact 927 is een nieuwe aanwinst uit de Thule fietsendrager series.
Deze fietsendrager is erg gebruiksvriendelijk, zeer goed hanteerbaar en weegt ook nog eens erg
weinig.
De drager is eenvoudig met een hendel op de kogel te bevestigen en dit kost erg weinig kracht. De
hendel is op slot te zetten waardoor de drager niet van de kogel af te halen is.
Heb je de fietsen al op de drager staan en moet je nog in de kofferbak?
Geen probleem, met een enkele voetbeweging kan je de drager naar achteren kantelen en kan je er
gewoon bij. Op de VeloCompact kunnen 3 fietsen geplaatst worden met een maximaal gewicht van 60
kg samen.
Fietsen vanaf 18 inch met een framedikte van 22 t/m 80 passen op de ze fietsendrager, en dankzij de
brede wielgoten kunnen er ook mountainbikes op bevestigd worden!
Deze drager heeft ook nog eens een erg mooie zwarte look met aluminium accenten.
Verder is de VeloCompact ook uit te breiden naar 4 fietsen met een handige adapter, deze wordt
echter niet meegeleverd.

•
•
•
•
•
•

Fietsendrager voor 3 fietsen
Zeer gebruiksvriendelijk
Licht zeer stabiel op de trek haak
Eenvoudig te bevestigen op de kogel door een hendel naar beneden te drukken
Hendel is op slot te zetten waardoor hij niet van de kogel af kan
Kantelbaar met door een enkele drukbeweging met de voet waardoor je de kofferbak gewoon
kan
openen terwijl de fietsen er nog op staan
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Voorzien van sterke pompgespen om de wielen goed vast te zetten
Eenvoudig op te bergen
Dankzij de brede wielgoten ook geschikt voor mountainbikes (max. 2.5 dikke banden)
Is uit te breiden met een adapter naar 4 fietsen (niet meegeleverd)
De drager is voor gemonteerd, geen gereedschap nodig
Uitschuifbare lichtbalk
Uitschuifbare wielgoten
Geschikt voor framediktes van 22 t/m 80 mm
7 polige stekker
Afmeting: 103x 72 (LxB)
Maximale belading: 60 kg
Gewicht fietsendrager: 19 kg
Materiaal: Aluminium en kunststof
Kleur: Zwart/Zilver
Voor bedrijven in België:
We kunnen eventueel leveren zonder BTW.
U dient dan de officiële bedrijfsgegevens aan ons door te geven.
Deze scherpe aanbieding wordt geleverd door de Thule partner in Eindhoven.
Louis Verheggen Automaterialen & Gereedschappen Ruysdaelbaan 35c 5613 DX Eindhoven
Telefoon: 040 – 24 55465
E-mail: info@verheggen.com

www.verheggen.com

