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Bagażnik Topeak Beam Rack MTX E (prosty)

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 199,90 PLN 159,92 PLN

Bagażnik zaprojektowany do wycieczek w ciężkim górskim terenie i nie tylko... Doskonale sprawdza
się z rowerami full-suspension.

Sposób montażu: zacisk QR pasujący do wszystkich rodzajów wsporników
Materiał: aluminiowa belka, ramka i płyta cargo
Nośność: 9 kg
Dodatki: gumowy sznur do mocowania bagażu, odblask
Wersja: typ E (prosty)
Wymiary: 54 x 12,7 x 8,1 cm
Waga: 680 g
ZAPASOWY ZACISK MONTAŻOWY ZNAJDZIESZ TUTAJ!
GUMOWE PODKŁADKI MONTAŻOWE ODSZUKASZ KLIKAJĄC TUTAJ!
GUMA MOCOWANIA BAGAŻU JEST DOSTĘPNA TUTAJ!

"Osiemnaście lat to dość dużo czasu by zrobić wszystko. Jeżeli chodzi o tworzenie najlepszych
akcesoriów rowerowych, zrobiliśmy to lepiej, niż ktokolwiek inny. Na początku naszym pragnieniem

było stworzenie małej grupy niespotykanych, wyjątkowych akcesoriów rowerowych z inteligentnymi
detalami i wyjątkowymi funkcjami. W międzyczasie wyrośliśmy na światowego lidera w ponad
dwustu produktach w czternastu różnych kategoriach. Serie takich produktów jak: pompki
podłogowe JoeBlowTM, mini pompki MasterBlasterTM i narzędzia ALiENTM mają legendarną
reputację i są niedoścignionymi punktami odniesienia dla innych producentów. Przez te lata
zdobyliśmy szereg międzynarodowych design’erskich nagród, przyznawanych za nasze unikalne
dzieła – to bardzo, bardzo miłe – ale najbardziej dumni jesteśmy z tego, że nasze produkty sprawiają
radość ludziom, którzy kochają jeździć. Pewnie... napędzają nas innowacje, ale także nasza pasja do
kolarstwa. Przygotuj się do jazdy."
Zespół Topeak

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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