
BC60 Pyöränkuljetusteline

„Soveltuu hyvin
myös painaville
sähköpyörille.“

„Helppo asentaa, erittäin korkealaatuinen 
ja TÜV/GS-sertifioitu turvallisuus.  
BC60-pyöränkuljetusteline on sanalla 
sanoen vaikuttava.“

BC60 Pyöränkuljetusteline
Se on vaikuttava
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BC60 Pyöränkuljetusteline
Yksi tuote kaikkeen 
kuljettamiseen

BC60 Polkupyöräteline

Vetokoukkuun kiinnitettävä 
polkupyöräteline kahdelle  
polkupyörälle
Tuotenumero 350 030 600 001

Adapteri kolmannelle 

polkupyörälle 

Kolmannen polkupyörän 
turvalliseen kuljettamiseen
Tuotenumero 350 014 600 001

Kuljetuslaatikko
Irroitettava kuljetuslaatikko, 
asennettavissa ilman työkaluja
Tuotenumero 350 002 600 001

Kuljetusalusta

Lisätilaa kuljettamiseen, 
asennettavissa ilman työkaluja
Tuotenumero 350 004 600 001

Säilytyslaukku
Puhtaaseen varastointiin
Tuotenumero 350 008 600 001

Ajoluiska

Helpottaa raskaiden 
polkupyörien siirtämistä 
polkupyörätelineeseen.
Tuotenumero 350 020 600 001

Seinäpidike

Turvallinen metallipidike, sopii 
kaikille seinätyypeille
Tuotenumero 350 006 600 001

Lisäjarruvalo

Tarvitaan, mikäli polkupyörä 
peittää auton oman 
lisäjarruvalon
Tuotenumero 350 000 305 173

KuljetuslaatikkoKuljetuslaukku

Kokoon taitettuna

Kiinnittyy paikoilleen 
muutamassa 
sekunnissa ilman 
työkaluja: 54 kg:n 
kantavuus. Voit 
kuljettaa laatikossa 
vaikka työkaluja, 
ostoksia ym.

200 litran 
ylimääräinen 
säilytystila: Hiilen 
värinen muovinen 
säiytyslaatikko 
renkailla ja 
irroitettavalla 
kannella. 
Kiinnitettävissä 
muutamassa 
sekunnissa.

Kuljetusalusta

Kompakti ja hyvin suunniteltu.

BC 60 -pyöränkuljetusteline on suunniteltu toimimaan 
käyttäjän ehdoilla. Teline asettuu vetokoukkuun 
muutamassa sekunnissa, ja lukitusjärjestelmä on 
äärimmäisen helppokäyttöinen. 

Kun et enää tarvitse telinettä, voit taitella sen erittäin 
pieneen tilaan (58 x 69 x 22 cm) ja säilyttää helposti 
omassa laukussaan vaikka auton tavaratilassa, 
autotallissa tai kotona. Pitkän akselivälinsä (1300 
mm)  ja suuren kantavuutensa (60 kg) ansiosta teline 
soveltuu myös painaville sähköpyörille tai pedelec-
sähköpyörille. 

Pyörät on erittäin helppo asettaa ja lukita telineeseen 
- erityisesti kattotelineiseen verrattuna. Viimeisimpänä, 
mutta ei vähäisimpänä, BC60 tekee vaikutuksen 
monikäyttöisyydellään lukuisten eri lisävarusteidensa 
ansiosta.

Monikäyttöinen pyöränkuljetusteline
    Laajennettavissa kolmannelle polkupyörälle

    Voidaan asentaa ja lukita turvallisesti pienellä 
vaivalla vain muutamassa sekunnissa

    Alaspäin kääntyvä mekanismi takaa nopean 
pääsyn auton tavaratilaan, jopa silloin, kun 
pyörät ovat telineessä.

    Tilaa säästävä: Taiteltavissa erittäin pieneen 
kokoon: 58 x 69 x 22 cm

    Sopiva myös pitkän akselivälin pyörille (1300 
mm:n asti)

    60 kg:n kantavuus: sopii myös painaville sähkö-
pyörille

    TÜV/GS-sertifioitu

    CityCrash-testattu


