Tubus Cargo Achterdrager | 28 Inch | Zwart
De Tubus Cargo bagagedrager. De standaard achterdrager van Tubus. Eenvoudig, stabiel en
ijzersterk. De Cargo is verkrijgbaar voor 2 wielmaten en in verschillende kleuren. Hier afgebeeld is de
uitvoering voor 28 inch in de kleur zwart. De omhoogstaande nokken aan de voorkant voorkomt dat
bagage naar voren schuift en de remmen zou kunnen belemmeren. Het grote steun vlak voor de
tassen voorkomt dat de fietstassen kunnen gaan schommelen. Vrijwel alle fietstassen passen op
deze drager. Materiaal. Vrijwel alle fietstassen passen op deze drager. De Cargo is uitgevoerd in
sterk staal en heeft een totaalgewicht van 681 gram. De maximale draaglast voor dit model is 40
kilogram.De Tubus Cargo Bagagedrager behoort tot een unieke groep waarbij de kwaliteit en
levensduur op de eerste plaats komt. De Tubus drager is uitgevoerd in de meest sterke en lichte
staalsoorten en door het ontwerp is de Tubus Cargo drager perfect te gebruiken op fietsreizen en
extreem dagelijks gebruik. Tubus is de enige fabrikant ter wereld die 10 jaar garantie geeft op zijn
produkten en de eerste 3 jaar zelfs de bagagedrager komt vervangen waar u ook bent ter wereld.
Tubus is Duitse degelijkheid met een ervaring die meer dan 20 jaar teruggaat, meer ervaring op het
gebied van bagagevervoer is er niet. De Tubus Cargo drager is uitvoerig getest volgens de strengste
normen en houdt rekening met alles wat er voor kan komen op een fietsvakantie. Tubus: Echte,
Duitse degelijkheidBekijk en Download hieronder de nieuwe Tubus Catalogus en Montage
instructies.

die meer dan 20 jaar teruggaat, meer ervaring op het gebied van bagagevervoer is er niet. De Tubus
drager is uitvoerig getest volgens de strengste normen en houdt rekening met alles wat er voor kan
komen op een fietsvakantie. Tubus: Echte, Duitse degelijkheidBekijk en Download hieronder de
nieuwe Tubus Catalogus en Montage instructies.

Tubus: De beste bagagedragers. Wij leveren de gehele collectie Tubus bagagedragers en
accessoires. Zowel Online als in de Showroom.

€ 99,95

