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Sport Arsenal 601 bikepacking sakwa na kierownicę 8 l
 

Cena: 159,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Sport Arsenal

Opis produktu
 

Sport Arsenal 601 bikepacking sakwa na kierownicę 8 l

Seria W2B - ogólna charakterystyka i przeznaczenie:
Spakuj się na lekko. Alternatywa dla klasycznych sakw rowerowych.

Minimum bagażu, minimum obciążenia, maksimum przyjemności z jazdy!

Ponadto jest to seria idealna do rowerów nieprzystosowanych do montażu bagażnika.

Kolor: czarny z żółtymi elementami
Pojemność: ok. 8 litrów, możliwość płynnej regulacji pojemności (skrócenia) poprzez rolowanie
Wymiary: złożona na płasko, bez rolowania:
długość całkowita: 70 cm
szerokość: 24 cm

po wypełnieniu:
średnica: 14 cm
długość po zrolowaniu: ok. 50 cm
Waga:
sakwa: 428 g
Materiał i wodoodporność:
materiał PES pokryty od wewnątrz wodoodporną warstwą PVC
wewnątrz wszyta druga warstwa wodoodpornego materiału
sakwa jest wodoodporna, ale nie jest całkowicie wodoszczelna
Kompatybilność i montaż:
montaż bezpośrednio do roweru, nie wymaga bagażnika
mocowanie do kierownicy za pomocą pasów
dodatkowy pasek mocujący do rury sterowej
nadaje się do wszystkich typów rowerów, również nieprzystosowanych do montażu bagażnika
rozstaw pasków mocujących do kierownicy: wewnętrzny 24 cm, zewnętrzny 29,5 cm
maksymalne zrolowanie (skrócenie sakwy) możliwe do rozstawu pasków mocujących
Układ komór i kieszeni:
jedna duża komora
wygodny dostęp do środka z lewej i z prawej strony sakwy
rolowane zamknięcia, zapinane na klamrę, bez rzepów

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.wawabike.pl
http://www.wawabike.pl/sport-arsenal-601-bikepacking-sakwa-na-kierownice-8-l.html
http://www.aptus.pl/


 
WAWA BIKE sklep i serwis rowerowy

ul. Poborzańska 37, 03-368 Warszawa
575 985 100

 
2 kieszonki zapinane na zamek: 1 na zewnątrz klapy oraz 1 od wewnątrz klapy
Wyposażenie i budowa:
na wierzchu klapa zapinana na klamry,
pod klapą 14 punktów do przymocowania dodatkowego bagażu
na zewnątrz klapy: gumka ze stoperem i 12 punktów do przymocowania dodatkowego bagażu
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