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Hol rowerowy FollowMe kompletny z
szybkozaciskiem

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 1 099,90 PLN 989,91 PLN

FollowMe to sprytny zaczep do roweru rodzica, który w jednej chwili sprawi, że rodzinne wycieczki
będą bezpieczne i pełne radości. Dzięki FollowMe cała Twoja rodzina jest w ruchu, dobrze się bawi i
jest bezpieczna. Przymocuj rower dziecka do swojego roweru kiedy wydaje ci się, że sytuacja na
drodze wymaga zwiększonego bezpieczeństwa czy też Twoje dziecko zmęczyło się jazdą: sprytny
tandem holowniczy ze Szwajcarii pozwala szybko reagować na zmieniające się sytuacje - bez użycia
narzędzi! Gdy tylko poczujesz, że nadeszła odpowiednia chwila, Twoja pociecha może znów jechać w
pojedynkę. Szwajcarskie centrum kompetencji zapobiegania wypadkom BFU bpa upi przetestowała
FollowMe i wysoce rekomenduje ten produkt.
FollowMe to bezpieczne, rodzinne wycieczki.
Dane techniczne:
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Rower dziecięcy: Pasuje do wszystkich rozmiarów rowerów w przedziale 12" – 20" (3 – 9 lat).
Rower rodzica: Pasuje do wszystkich rowerów 26" - 28" w tym rowerów City, MTB (również z
pełnym zawieszeniem), szosowych i turystycznych. FollowMe jest dostarczany standardowo z
szybkozaciskiem. Adaptery są dostępne do kół z osią na nakrętki lub przerzutką w piaście.
Materiał: Stal malowana proszkowo / Chromowana
Waga: 4 kg
Waga holowanego: do 45 kg, zaaprobowane przez TUV
Dodatkowe obciążenie: Fotelik dziecięcy, bagażnik czy sakwy można stosować bez jakichkolwiek
problemów.
Akcesoria: Zestawy montażowe dla wyposażenia dodatkowego dostępne są do rowerów dorosłego
lub dziecka.

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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