
Cykelhållare bikelander

Enklare start, upplev mer

Ny



Upptäck den nya bikelandern
Den senaste generationen av cykelhållare från West-
falia-Automotive kommer att definitivt att imponera. 
Med den modifierade bakre rampen och hybridlyse-
na i en ny innovative design. 



Dessutom utmärker sig bikelander sig för sin ergonomi 
och dess användarvänlighet. Förutom den reducerade 
vikten till ca.16 kg, dem nya löstagbara ramfästena 
som fixerar cyklar med ramtjocklek upp till 80 mm i 
diameter. 

Tack vare den nya modifierade bågformen kan olika 
former av cykelramar fixeras enkelt utan några större 
ansträngningar. På bikelandern kan du fortfarande 
montera dem innovativa tillbehören som transport-
boxen, plattformen och förlängningen för en tredje 
cykel.

Precis som med föregångaren BC70, är fördelarna:
 • kompakt och ihopfällbar
 • vid nedvikningsmekanism
 • 60 kg maxlast
 • upp till 1300 mm hjulbas på cyklar

Fortsatt en cykelhållare för vanliga cyklar samt pe-
delecs/hybrider och el-cyklar.



Nyheter 

Ny bikelandern fälls enkelt ihop i några steg.
Detta sparar utrymme I bagageutrymmet eller garaget 
när den inte används.

 
 

Löstagbara ramfästen

Ny bakre ramp
med integrerad reg.
nummerplåthållare 

för Euro plåtar
och A/CH

Viktminskning 

Liten och enkelt ihopfällbar



Ny 
och förbättrad

Hybrid -LED-lysen

Ny form på bågen

Längre bultar och 
fälgskydd



Praktiska tillbehör kompletterar sortimentet.
 
Transportboxen och plattformen som monteras enkelt och snabbt 
utan verktyg, ger ett extra utrymme för lagring eller bagage.

Tillbehör

Transportbox
 • Artikel nu.: 350002600001
 • Mått (B/H/D):1170x600x425 mm
 • Vikt: 15 kg
 • Max. last:                 45 kg
 • Lastkapacitet:            200  l
 • Färg:                         antracit

Plattform
 • Artikel nu.:  350004600001
 • Mått (B/H/D):  1290x230x413 mm
 • Vikt: 6 kg
 • Max. last:                 54 kg
 • Färg: antracit

Adapterkit för en tredje cykel
 • Artikel nu.:  350055600001
 • Med kitet förvandlas bikelandern snabbt till   

 ett cykelställ för tre cyklar.

Påkörningsramp
 • Artikel nu.:    350020600001
 • Rulla upp, istället för att lyfta tunga cyklar.

Väggfäste
 • Artikel nu.:    350006600001
 • Metallfäste för väggmontering, för upp    

   hängning av cykelhållaren.

Bag
 • Artikel nu.:    350013600001
 • För trygg förvaring av din cykelhållare.



Data och fakta:

Teknisk data bikelander

5 års garanti på alla produkter i  
cykelhållarsystemet

 • Montering: ................på dragkroken
 • Antal cyklar: .............2
 • Expanderbar: ............3
 • Leverans: ..................förmonterad
 • Säkerhet: ..................Ställ och fastsättning låsbart
 • Mått (HxWxD): 

   utfälld:  ......................686x1250x678 mm 
   ihopvikt: ....................580x220x690 mm
 • Vikt: ...........................ca. 17 kg
 • Max. lastvikt: ...........60 kg
 • Hjulbas: .....................up to 1300 mm
 • Ramtjocklek: ............up to 80 mm
 • Däckdiameter:  .........up to 60 mm
 • Artikelnu.: .................350050600001
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Fler produkter hos 
Westfalia-Automotive:

Mer information på
westfalia-automotive.com

Dragkrokar

Autocode Autocode-Mini

Elkabelsatser

VerktygslådaTakräcken


