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NOSIČ FORCE NA SEDLOVKU ø 25,0 - 31,6 MM AL, ČERNÝ
- univerzální pro jízdní kola 24" - 26" - 27,5“ - 28" - 29" 
- pro průměr sedlové trubky ø 25,0 - 31,6 mm 
- uchycení na sedlovce pomocí rychloupínáku
- rozměry horního nosného dílu: délka 32 cm, šířka 13 cm
- stavitelný, se zadním držákem pro uchycení blikačky
- materiál: Al hliník
- nosnost: 10 kg
- hmotnost: 900 g

UPOZORNĚNÍ:
Před každou jízdou se ujistěte, zda jsou šrouby utaženy a zda
je nosič k jízdnímu kolu pevně uchycen. 
Na nosiči nesmí být přepravovány osoby! 
Nikdy nepřekračujte povolenou nosnost 10 kg!

CARRIER FORCE FOR SEATPOST ø 25,0 - 31,6 MM AL, BLACK
- universal use for 24" - 26" - 27,5“ - 28" - 29" bicycles
- designed for seatpost diameter ø 25,0 - 31,6 mm
- assembling to the seatpost with quickreleaser
- size of the carrying part: lenght 32 cm, width 13 cm
- adjustable, with bracket for rear blinking light
- material: alloy
- maximum load: 10 kg
- weight: 900 g

WARNING:
Always ensure carrier is tightened securely and screws are 
tightened �rmly before each use. 
Carrier is not designed to carry people! 
Keep according to maximum load capacity 10 kg!
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DER TRÄGER FÜR DEN FAHRRADSATTELRÖHRE
- univerzal für jeder Fahrräder 24" - 26"- 27,5“ - 28" - 29"
- für der Umfang des Fahrradsattel ø  25,0 - 31,6 mm, 
   Befestigung mit Schnellbesfestiger
- verstellbar
- der Umfang des Trägerteil: die Länge 32 cm, die Breite 13 cm
- der Werksto�: Al
- dei Tragkraft max. 10 kg
- das Gewicht: 900 g

WARNUNG:
Versichern sie sich vor jede Fahrt, dass die Schräubchen richting 
festgezogen sind und der Rückträger ist befestigt zur Radfährer. 


