
Cykelholder bikelander

Uanset hvor turen går hen...

Ny



Oplev den nye cykelholder bikelander

Den nyeste cykelholder fra Westfalia-Automotive 
byder på en forbedret lygtebom og hybrid-LED-
lygter i et nyt og innovativt design.  



Men bikelander er endnu mere brugervenlig end 
forgængeren. Udover at den vejer mindre (kun ca. 
16 kg), kan de nye stelholdere tages af samt fiksere 
cykelstel med en diameter på op til 80 mm.

Ved at bruge den tilpassede bøjleform kan man sikre 
en lang række forskellige steltyper uden at belaste 
stativet unødigt.

bikelander imponerer - ligesom sin forgænger - med:
 • pladsbesparende foldeteknik
 • nedfoldningsmekanisme i bred vinkel
 • nyttelast på 60 kg
 • hjulafstand på op til 1300 mm

...og er dermed fortsat en cykelholder, der kan  
bruges til alle gængse cykelmodeller - også pedelecs 
og elcykler.



Overblik over det nye 

bikelander cykelholderen kan nemt foldes sammen i 
nogle få steps. Den er dermed pladsbesparende og er 
nem at have på en hylde i garagen, når den ikke er i 
brug.
 

Aftagelige stelholdere

Ny lygtebom med 
integreret nummer-
pladeholder til Euro- 

og A/CH-plader

Vægtoptimeret 

Nem foldbar løsning



Hybrid-LED-lygter

Ny bøjleform

Længere spænde-
remme

Ny 
forbedret udgave



Det praktiske tilbehør er prikken over i‘et.
 
Transportboksen og platformen giver ekstra opbevaringsplads og kan 
lynhurtigt monteres på vores cykelholdere - uden brug af værktøj.

Tilbehør

Transportboks
 • Varenr.:  350002600001
 • Mål (B/H/D):  1170x600x425 mm
 • Vægt:               15  kg
 • Maks. nyttelast:   45  kg
 • Kapacitet: 200  l
 • Farve:                  antrasitgrå

Platform
 • Varenr.:  350004600001
 • Mål (W/H/D):  1290x230x413 mm
 • Vægt: 6  kg
 • Maks. nyttelast:   54 kg
 • Farve:                   antrasitgrå

Udvidelsessæt til 3. cykel
 • Varenr.: 350055600001
 • Med hjælp fra udvidelsesskinnen opgrade- 

  res cykelholderen til at kunne holde 3  
 cykler

Læsserampe
 • Varenr.: 350020600001
 • Skub tunge cykler i stedet for at løfte dem

Vægholder
 • Varenr.: 350006600001
 • Metalholder til opbevaring af dit stativ

Pose
 • Varenr.: 350013600001
 • Til opbevaring af bikelander og BC 60      

   cykelholderne



Oversigt over fakta og data:

Tekniske data for bikelander

5 års produktgaranti på alle produkter i  
transportsystemet.

 • Montering: ................... på anhængertrækket
 • Antal cykler: ................ 2
 • Kan udvides til: ........... 3
 • Levering: ...................... 100% samlet - klar til brug
 • Sikkerhed: .................... Stativ og gribeanordning kan  

                                        aflåses
 • Mål (HxBxD):  

   Foldet ud:  .................... 686x1250x678 mm 
   Foldet ind: .................... 580x220x690 mm
 • Vægt: ............................ ca. 17 kg
 • Maks. nyttelast: .......... 60 kg
 • Hjulafstand: ................. op til 1300 mm
 • Cykelstel: ..................... op til 80 mm
 • Diameter dækbredde: op til 60 mm
 • Varenr.: ......................... 350050600001
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Produktsortiment fra
Westfalia-Automotive:

For yderligere information:
westfalia-automotive.com

Anhængertræk

Autocode Autocode-Mini
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